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coj en 

ĉojn pri urbanis- 

apana kaj verkis plurajn 

librojn pri la temo, inter ili: "La sovaĝa 

kaj la artefarita", "Urba kvalito: urba- 

nismo franca, urbanismo japana." 

(El la serio "Arkitekturo en la mon- 

do", restas la demando: ĉu arto, ĉu 

scienco? Eble la respondo estas: "Arto 

kaj scienco".) 

Parizo, gvidis trase 
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o La jaro 1996 estis vere fruktoplena. La 81-a UK en Prago, 

Wilson Álvares de Oliveira kiu amasigis 3000 esperantistojn, benita de salutmesaĝoj de i.a. 

KOMISIITAJ — DIREKTOROJ prezidento Havel kaj ĝenerala sekretario Boutros-Ghali, estis 
Geraldo Mattos 

Paulo Tarso ankaŭ kvalite unu el la plej sukcesaj kongresoj. Per la Nitobe- 

  

Carlos Alberto Fe Silva    simpozio de internaciaj organizaĵoj pri "Lingvo por Internacia 

Paco kaj Demokratio", ni malfermis UK-n al influpovaj ne- 

PREZIDANTO DE LA = FEDERACIA esperantistoj, altirante atenton de interŝtataj organizaĵoj kaj 
KONS TARO E e PE . “a E: £e 

Ether René Ledon internacie konataj fakuloj pri lingva politiko. La Manifesto de 
KOMITATANO a 

Symilde Schenk Ledon 
ĈEFDELEGITO. = UEA/BR 

Manoel Borges dos Santos 

Giuseppe 
Ursula Grall, 

      

Prago de la Movado por la Internacia Lingvo kolektis subskribojn 

de miloj da esperantistoj. Krom Esperanto-gazetoj, ankaŭ multaj 

nacilingvaj ĵurnaloj publikigis ĝin. 
= MP 

 



  

  

  
  

    
  

    
  

    
  

      
  

    
  

      
  

  

                            
  

  

  

  

Knoedt ekprezentas al ni siajn falsajn amikojn. 

  

  

      
  

    
  

  

      
  

    
  

  

    

Nenio aparte nova, nur la malfruiĝo de tiu n-ro 297... la BEL- informoj, BEJO- materialo 
venis post la limtempo... kaj niaj kompostistoj, presistoj, kiuj ne estas el fero libertempis. 
Kiel vi sendube rimarkis en n-ro 296, akademiano, mondfama ĵurnalisto, verkisto Ber- 
nard Golden premieris en "Brazila Esperantisto", nun ni aperigas lian "kvizon"(tiu vorto 
ne estas trovebla en PIV-aĵoj, sed se uzita de akademiano...) finfine vi testu viajn konojn 

pri Brazilo... pere de eksterlandano! Ni ĝojas ke alia akademiano (aŭ ekse) Leopoldo 

  

Per tiu numero ni finas la serieton: Arkitekturo en la mondo. Neniu reagis eĉ tiuj kiuj loĝas en 
"ladkabanaĉaregoj", pli simple faveloj. Esperanto estas riĉa lingvo ĉu ne? 
Novaĵego: post vana, senrezulta, longa peto de la anaro kaj konsilantaro al BEL-oficejo, finfine iu bilanco 
rilate al 1995 estis prezentata. Ĉu miraklo aŭ BEL-serioziĝo? 

Kunlaborantoj B.V. ne senpacienciĝi, multe da materialo restis por la venontaj eldonoj! 
Viaj redaktantoj 

  

UEA bonvenigis du novajn landajn asociojn: la 
Vjetnaman kaj Bharatan. Por la deka sinsekva 
jaro la nombro de individuaj membroj de UEA 
superis 7000. La membronombro de Societo 
Zamenhof konservis la altan nivelon, kiun ĝi atingis 
en 1995. Nia junularo registris rekordojn: la 
abonantaro de Kontakto superis 2000 kaj la Patronoj 
de TEJO unuafoje nombris pli ol 100. 

Ni eniru la novan jaron kun nova espero pri "nova 
internacia lingva ordo" . La Universala Deklaracio 
de Homaj Rajtoj malpermesas discriminacion surbaze 
de i.a. lingvo. La nuna internacia lingva ordo tamen 
ne nur ne kapablas solvi la malboniĝantajn lingvajn 
problemojn sed male akcelas malprogreson. Nek 
tutmonda uzado de kelkaj naciaj lingvoj, nek 
progreso de la komunikada tekniko, nek malkovro 
de novaj metodoj de lingvoinstruado aŭ tradukado 
turnos tiun tendencon. 

La mondo bezonas novan lingvan ordon, kun . 
neŭtrala lingva fundamento, sur kiu la diversaj gentoj 
povu pace kaj frate interkomunikiĝi, ne altrudante 
al si reciproke siajn gentajn apartaĵojn. La pli justa 
lingva ordo celas lingvan unuecon en diverseco, 
tiel ke ia lingva diverseco ne dividos popolojn sed 
unuigos ilin. 

La Manifesto de Prago kaj la kongresa rezolucio 
de la 81-a UK invitis ĉiujn internaciajn organizaĵojn 
kaj lingvopolitikajn instancojn kunlabori kun la Es- 
peranto-movado por la konstruado de "pli justa kaj 
demokratia lingva ordo". Nia Komitato alvokis la 
landajn kaj fakajn Esperanto-asociojn pretiĝi al 
intensaj fortostreĉoj por komune antaŭenporti la 
internacian lingvon al tiu pli firma pozicio en la 
mondo dum la venonta jarcento, kiun "Esperanto 
meritas kaj kiu ŝajnas nun atingebla". 

Tiu alvoko donas la direkton al nia agado en la 
nova jaro. En februaro UEA ekaktivos en Novjorko 
por persvadi Unuiĝintajn Naciojn diskuti la 
demandon de internacia helplingvo. En aprilo ni 
lanĉos similan piedon ĉe membroj de la Eŭropa 
Parlamento. La plej praktika kaj populare akceptebla 

valoro de Esperanto estas ĝia utilo por la lernado de 
fremdaj lingvoj. Por intersanĝi spertojn kaj pli bone 
kunordigi niajn klopodojn por pruvi la propedeŭ 
tikan valoron de Esperanto, UEA kunlabore kun ILEI 
planas okazigi specialan seminarion kadre de la 82- 
a UK en Adelajdo. Ni klopodos okazigi similan 
diskuton ankaŭ en Eŭ- ropo. 

Por ke tiuj strebadoj estu efikaj, necesas ĝenerala 
plivigliĝo kaj aktiviĝo de nia tuta movado. Necesas 
levi ĝian idean kaj organizan nivelon. 
Tiucele la komitato de UEA komisiis grupon da 
aktivuloj verki bazan dokumenton pri "Kampanjo 
2000 por Nova Internacia Lingva Ordo". La Komitato 
diskutos ĝin en sia kunsido en Adelajdo. Nura decido 
de la Komitato tamen ne plivigligos la movadon . 
Necesos propra iniciatemo de ĉiu klubo kaj asocio 
kaj de ĉiu unuopulo. Sen tio ankaŭ klopodoj ĉe UN, 
EU kaj aliloka restos vanaj. 

Okaze de la novjaro mi speciale apelacias por 
subteno al TEJO, nia estonteco, kiu en 1996 atingis 
fierindajn sukcesojn: ĝi elektiĝis al la Gvida Konsilio 
de Eŭropo, TEJO-ano fariĝis prezidanto de la Eŭ 
ropa Kunordiga Buroo de Junularaj Organizoj kaj 
sep TEJO-anoj ĉeestis en la Junulara Forumo de UN. 
Tia laboro meritas subtenon. Do, fariĝu ankaŭ vi 
Patrono de TEJO aŭ abonu al Kontakto! Bonvolu 
subteni ankaŭ Fondaĵon Canuto por helpi al 
esperantistoj de ekonomie malfacilaj landoj fariĝi 
membroj de UEA kaj tiel senti veran apartenon al 
nia tutmonda movado! 

La jaro 1997 restos memorinda en la historio de 
Esperanto, ĉar unuafoje ni kongresos en 
Aŭstralio. Ni iru, vidu kaj konvinku la novan 
kontinenton! 

Mi kaj la estraro de UEA deziras plej feliĉan kaj 
prosperan novan jaron al ĉiuj esperantistoj, al ĉiuj 
gesamideanoj kaj al ĉies familio! 

LEE Chong-Yeong, Prezidanto 
Universala Esperanto-Asocio



  

    
            
        

    

    

                    

  

Kvizo pri Esperanta historio 

kaj literaturo de Brazilo 

Bernard Golden 

La sekvaj dek demandoj testos vian scion pri 

eventoj en la kultur-historio de Esperanto en Brazilo. 

Kiom da ili vi povas respondi sen bezono serĉi 

informojn en enciklopedioj kaj alispecaj konsultlibroj? 

a) Kiu estis la unua esperantisto en Brazilo? (Li 

estis eŭropano.) 

b) Kiu estis la dua esperantisto en Brazilo? (Ankaŭ 

li estis eŭropano.) 
c) Kiu estis la tria esperantisto en Brazilo? (Li 

estis brazilano.) 

ĉ) Kiu grava evento rilatanta al la telekomunikado 

en Brazilo okazis en 1906? 
d) En 1949, okaze de la centjara datreveno de 

naskiĝo de elstara brazila politikisto, estis publikigita 

en Riodejanejro lia biografio verkita de Fernando 

Nery kaj esperantigita de Jozefo Joels. Pri kiu temas 

tiu verko? 

e) En 1951 aperis en Riodeĵanejro historia romano 

tradukita de L.C. Porto Carreiro Neto. La viro, kiu 

skribis ĝin , estis ne ĝia vera aŭtoro sed mediumo, 

al kiu la jam preta teksto de la verko estis diktita 

fare de la Spirito. Kiel titoliĝas tiu klasikaĵo de la 

spiritisma literaturo, kaj kiu estis la aŭtoro? 

f) Kiu kvinakta versforma historia teatraĵo, verkita 

originale en Esperanto, temas pri la tragedia historio 

de membro de la reganta familio en Rusio en la 18- 

a jc., kiu pasigis plurajn jarojn en prizono kaj fine 

estis mortigita? Kiel nomiĝas la brazila 

aŭtoro? 

g) La Ministerio de Edukado kaj Kulturo, 

Universitato de Bahia, eldonis en Esperanta traduko 

versojn de brazila romantika poeto de la 19-a jc. 

Pro sia simpatio al la aboliciismo, li estis nomata "la 

poeto de la sklavoj". Kiu li estis, kaj kiu elportugaligis 

liajn poemojn? 

ĝ) Klasikaĵo de la 19-jarcenta brazila romantikismo 

estas "indianisma" romano pri la amo inter bela 

indianino kaj la portugala soldato Martim. Kiu estas 

la indiana virino, kiu donas sian nomon al la romano, 

kiu estas la aŭtoro, kaj kiu esperantigis la verkon? 

h) Kio okazis en la brazila urbo Marilia en julio 

10787 
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Niaj kunlaborantoj 

José Pedro Miranda, el Ribeirão Preto (SP) 

Dum la 32-a Brazila Kngreso de Esperanto, en 

tiu urbo Maria Almada intervjuis sam. Miranda por 

Brazila Esperantisto. Lia rapida intereso por Espe- 

ranto estis surprizo siatempe. 

B.E. - Volu diri por nia Brazila Esperantisto, kiam 

kaj kiel vi iĝis esperantisto? 
Miranda - Estis en la jaro 1966-a en la Urbo 

Uberlindia (MG), okazis Kongreso de gelernantoj 

kaj mi kiel tiama jurnalisto de "Diário de Noticias" el 

nia urbo, iris por fari raporton pri tiu junulara 

okazintajo por nia gazeto. Kadre de tiu Kongreso 

samtempe okazis renkontiĝo de esperantistoj, ankaŭ 

. Nome, la direktoro de tiu evento, volis omaĝi sian 

ĵus forpasintan Patron, kiu estis profesoro kaj 
esperantisto en tiu urbo. 

Same d-ro C. Wuttke, deziris vigligi la esperanto- 

movadon en la regiono kaj pro tio okazis la 

renkontiĝo de la esperantoj. Vere mi sciis nenion 

ĝis tiam pri Esperanto. Alveninte tien, mi pretigis 

mian raporton por "Diario de Noticias "kaj intencis 

tuj forveturi, sed s-roj C. Wuttke kaj F.S. Almada, 

kune kun aliaj ge-esperantistoj, konvinkis min 

partopreni la Eventon. Mi entuziasmiĝis pri la 

Mondlingvo kaj tuj komencis ĝin lerni. 

B.E. - Ĉu vi, kiel konata ĵurnalisto uzis vian 

gazeton por propagandi pri Esperanto? 

Miranda - Jes, tuj post mia reveno al Ribeiro 

Preto, mi faris tutpaĝan raporton pri ambaŭ 

okazintaĵoj, ĉar mi konvinkiĝis, ke Esperanto estas 

lingvo por futuro. Mi tiel efike propagandis, ke post 

mallonga tempo mi fondis Esperantan Klubon. 
En la jaro 1972 mi fondis instituton pri lernado 

de Esperanto al kiu apartenis multaj, elstaraj 

esperantistoj, kiel Walter Francini, Laszlo Zinner kaj 

F. S. Almada. Mi iĝis delegito de UEA por ĵurnalismo 

kaj turismo en mia urbo. Mi estis vic-prezidanto de 
la tiama, progresema Brazila Konsilantaro de Espe- 
ranto kaj eldonis Bultenon pri la Instituto. 

Poste mi, laborante en la Urba muzeo, starigis 

ekspozicion pri Esperanto, kiu estis poste 

malpermesata, pro kontraŭstaro de kelkiuj, ĝis nun 

tio daŭras. 
B.E. - Estas mirinda via poresperanta laboro, s-ro 

Miranda, bedaŭrinde, ke vi ne daŭrigas vian 

aktivecon. Vi estas por multaj, imitinda ekzemplo! 

Dankon!
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Foje ulo nomata Akrem' decidis marŝi tra la 

mondo serĉante sian destinon. Tuj je la komenco 
de la vojo li konatiĝis kun maljunulo, kiu 

proponas akompani lin dum la aventuro. Akrem' 

konfesis sian intencon kaj la maljunulo diris: 

- Estos interesa vojaĝo. Mi povus esti utila por 

vi, ĉar mi vojaĝas jam dum pli ol 70 jaroj. Ĉu vi 

permesus al mi vin akompani? 

- Certe jes, se vi volos! - kaj ili ekmarŝis. 

Post kilometroj kaj tagoj vojaĝante, iuvesperen 
ili haltis apud granda arbo cele dormi. Kiam 

ambaŭ jam klopodas ripozi, Akrem' aŭdis brueton 

devenantan de tiu arbego. 

La bruo ŝajnis flugaj insektoj enkarceritaj per ŝelo 

de la granda vegetalo. 

- Ĉu vi aŭdas? - li demandis al la maljunulo. 
- Jes! Tio estas zumado de abeloj. Sub tiu ĉi 

ŝelo estas abeloj, kaj ili diras: "Helpon, helpon! 

Liberigu nin! "Ĉu vi kuraĝas ilin liberigi? 

- Mi ne devas interrompi mian serĉon. Mi 

intencas trovi mian Destinon - 

respondis Akrem'. 

Post ripozo ili daŭris vojaĝante. 

Vojaĝis dum longa tempo kaj, je 

nova halto, stranga vojaĝanto 

kurante samdirekten atingis ilin. 
La strangulo kuris kriante: "Mi 

esta riĉa, mi estas riĉa! Mi trovis 

arbon entenanta tunojn da mielo. 

Mi aŭdis enkarceritajn abelojn, 
kaj ilin mi liberigis, tiam mi trovis 

mielon! Mi estas riĉa! "- kaj 
malaperis antaŭen. 

Akrem' balancis la kapon: "kia bedaŭro!". Sed la 
majunulo diris: 

- Estos aliaj oportunoj... Trankviliĝu! 

Aliatage ili trapasas ponton sur rivero, kaj je la 
mezo ili rimarkas grandan fiŝon apud bordo. La 
fiŝo estis buŝmalfermita kaj eblus rigardi ŝtonon 
splintitan en la gorĝo. De tie venis bruo. La 
maljunulo diris: 

- Ĝi petas helpon, ĉar estas sufokigata de tiu 
ŝtono. Vi jam neis helpi la abelojn. Ĉu vi ne pretus 

savi ĉi-fiŝon? 

- Ho, ne sinjoro. Mi ne intencas distriĝi. Mi 

bezonas profiti la tempon serĉante mian Destinon! 
Kaj ili marŝis. Tuj poste, alia strangulo ilin atingis 

- 

  5 

kriante kaj festante: "Mi estas riĉa, mi estas riĉa! 
Mi helpis fiŝon. Mi ĝin savis morti sufokigita de 
tiu ĉi ŝtono. Vidu, estas granda diamanto. Mi 

estas riĉa! "Kaj malaperis antaŭen survoje. 
La mieno de Akrem' montris evidentan 
senkonsolon pro alia perdita oportuno, sed tuj li 
revivigis sian celon. 

Ili daŭris vojaĝante. Post tagoj aŭ monatoj, kiam 
ili preterpasas grandan rokon, ili kaptis la okazon 
ripozi sub iu elstaraĵo de la ŝtonego. Tiam ŝajnis 
al ili aŭdi brueton. La majunulo atentis kaj sin 
turnis al Akrem'; 

- Nun temas pri formikoj. Laŭ ilia lingvo ili pe- 
tas, ke iu movu ĉi-rokon. Ili bezonas liberecon. 

Estas nova oportuno. Eble venos io post tio. Ĉu 

vi pretas movi la ŝtonegon? 

- Mi ne devas halti longdaŭre - respondis Akrem' 
- mi volas trovi mian Destinon! 

Je la tria fojo okazas senkonsolemo. Alia stranga 

vojaĝanto atingis ilin kaj preterpasis kriante: "Mi 
trovis minejon de oro! Mi aŭskultis brueton, mi 
aŭdis kaj rimarkis, ke estas formikoj sub roko; ili 
petis helpon, tiam mi savis ilin movante la rokon. 
Sub roko mi trovis oron. Mi estas riĉa! " - kaj 

malaperis antaŭen. 

Kiam je la tria fojo Akrem' 

malkonsoliĝis, la maljunulo diris: 
- Ĉu vi rimarkas? La oportunoj 

devas esti kaptitaj, profititaj! 
Aŭdante la maljunulon kaj 
sentante liajn vortojn kiel 
admonojn, Akrem' furioziĝis kaj 

respondis: 

- Se vi rekonas la oportunojn, 

kiel vi diras, estus pli profita por 
vi ĝin kapti, vi mem. Kial, do, vi 

vin limigas nur averti aŭ admoni 

min pri la oportunoj? 

Pacience la maljunulo respondis: 
- Mia tasko ne estas profiti la oportunojn, sed 

akompani vin dum la vojaĝo. Kaj vi povas aŭdi 
min aŭ ne laŭ via plaĉo. 

Akrem' tiam demandis: 

- Kial ne vi? Kiu estas vi? 

- Mi... - respondis la maljunulo - mi estas via 
destino. 
Kaj dirante tion li malaperis kaj ne plu revenis. 

(Centjara tradicia rakonto de la sofisma filozofio. 
Esperantigita ĉi-versie de Henrique Alan Kardec 
Mendonca.)



  

    
Fest-libro por D-ro Andre 

Albault 

Okaze de la 75-jariĝo de la estinta prezidanto de la 
Akademio de Esperanto, D-ro Andre Albault (1998- 
05-14) komenciĝis preparaj laboroj por fest-libro. 
Tra la jar-dekoj D-ro Albault distingiĝis mult-kampe: 
- kiel leksikologo kaj terminologo 
- kiel esperantologo (ne nur pri land-nomoj) 
- kiel scienca editoro (Fundamento de Esperanto) 
- kiel redaktoro (i.a. de Monda Kulturo) 
- kiel elstara funkciulo movada (ekz. en la komitato 
de UEA, kiel prezidanto de la Franca Asocio, kiel 
sekretario kaj poste prezidanto de la Akademio), 
kaj fine, sed ne laste, 
- kiel profesia specialisto pri oftalmologio kaj 
sofrologio. 

La redaktadon de la fest-libro prizorgas Reinhard 
Haupenthal. Ĝis la mezo de majo 1996 sian 
kunlaboron certigis: D-rino Marjorie Boulton, Ada 
Csiszar, Prof. D-ro Probal Daŝgupto, Bernard Golden, 
Reinhard Haupenthal, Prof. D-ro Christer 
Kiselman, Andy E. Kŭnzli, Li Shijun, D-ro Carmel 
Mallia, Goncalo Neves, Baldur Ragnarsson, Henri 

Vatre, D-ro Andre Vedrine kaj Seiko Yamasaki. 

Seriozaj interesiĝantoj kaj personoj dezirantaj 
enskribiĝi en la Tabula Gratulatoria, sin turnu al 

Iltis-Eldonejo 
Postfach 600130 

D-66067 Saarbrŭcken 
Fakso: + 49 681 816713 

HOROROROROROBORORORFOROROROE 

ESPERANTO: ĈU UNUE LA 
LERNANTO AŬ UNUE LA 
INSTRUISTO? 

Kiam oni parolas pri Esperanto en la lernejoj, 

personoj ekzistas kiuj diras ke ni ne havas 
instruistojn por tio, kaj ke, antaŭe, necese estas 
formi tiajn. 

Oni klopodu klarigi la aferon, por montri 

ke tiu timata "manko de instruistoj", fakte ne estas 

manko, sed apenaŭ timo de io ne ekzistanta. Jen: 

1 - Oni imagu, unue, ke en iun ajn lokon 
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de Brazilo alvenus 500 infanoj. Antaŭ tiu situacio, 

kredeble la leganto trovus, ke oni devus konstrui 

lernejojn kaj aranĝi instruistojn por ili . Oni imagu, 

nun, ke en iun ajn lokon de Brazilo alvenus 500 

instruistoj. Antaŭ tiu diferenca situacio, kredeble 

la leganto trovus ke nenio estus por fari. Mi pensas 

ke tio sufiĉas por montri, ke la lernanto estas la 

generatoro de la lerneja fakto. Nenio alia. Se 

ekzistas lernantoj, devas ekzisti instruistoj. Ĉiam 
tiel estis, ĉiam tiel estos. 

2 - La naturo ne donas salton. Tiel, se Espe- 

ranto eniros en la lernejojn, tio ne okazos en la 

sama momento en ĉiuj lernejoj de Brazilo. La 

disvastigo de tiaj faktoj postulas multe da tempo. 

3 - En Irano estis eldonitaj du libroj por 
lernejanoj . Ĉiu el tiuj libroj enhavis unu ĉapitron 
pri Esperanto. Tio okazigis grandan intereson ĉe 

la lernantoj, kaj ĉi tiuj volis Esperanton. La 

instruistoj pri fremdaj lingvoj timis perdi sian 

oficon. Sed per iom da klarigoj ili vidis ke la perdo 
ne okazus: ili mem estus la instruistoj pri Espe- 

ranto. La Ministro pri Edukado faris cirkuleron 

dirantan, ke ĉiuj instruistoj pri fremdaj lingvoj 

povas partopreni intensivajn kursojn pri Esperanto. 

Rezultato: 675 instruistoj faris la kurson (revuo 

Esperanto, UEA, okt/ 1980, pp. 161 / 163). 

Simila fakto al tiu de Irano jam okazis en 

Brazilo. La Leĝo 5692/71 starigis du novajn 

lernobjektojn: Socialaj Studoj kaj Eduko por la 

Laboro. Por la unua lernobjekto tre malmultaj 

instruistoj ekzistis. Do instruistoj pri Historio kaj 

Geografio, lernobjektoj similaj, estis rajtigitaj instrui 

Socialajn Studojn. Por la dua tute ne ekzistis 
instruistoj. Do estis permesate, ke instruistoj pri 

Hejma Ekonomio kaj pri Manlaboroj, lernobjektoj 

similaj, instruus Edukon por la Laboro. 

En nia kazo, sammaniere, instruistoj pri 

fremdaj lingvoj, ĉefe pri la portugala, post kelkaj 

monatoj da lernado, aŭ eĉ da memlernado, povos 

instrui Esperanton al niaj infanoj. 

La esperantinstruistoj de la estonto ne estos 
venintaj el la movado. Ili estos venintaj el la 

universitatoj, loko kiu specife liveras instruistojn 

por iu ajn lernobjekto. Kio povos okazi estas ke 
niaj kleruloj, en postgradaj kursoj, lekcios altnivele 
Esperanton al tiuj instruistoj. 

Nun, necese estas via analizo pri la afero. 
Reagu. 

Euclydes Geraldis de Carvalho 

(instruisto kaj direktoro de lernejo emerita)



SEMINARIO BEL PRI 

INFORMADO 

01-03/11/1996 

La celo de la Seminario estis kolekti kaj pristudi 
sugestojn kaj proponojn por konklude ellabori 
konkretan planon pri la informstrategio de BEL. 

Bazo de la laboro estas la ĝeneralaj principoj de 
informpolitiko, nome 

-Prioritataj Celoj 
-Celgrupoj 
-Rimedoj 
-Organizo por atingi niajn celojn. 

Oni konstatis, ke ne eblas per la nunaj fortoj 
disvastigi Esperanton ĉie kaj ke gravas kompreni, 
ke la tri agadkampoj INFORMADO - INSTRUADO - 
APLIKADO estas strikte dependaj inter si en TIA 
SINSEKVO. 

Oni klopodis difini KIAN ESPERANTON KUN 
KIAJ NEŬTRALAJ VALOROJ ni intencas disvastigi, 
komprenante la grandan gamon de aplikeblecoj. 

Pro manko de homaj kaj financaj rimedoj oni 
devas limiĝi al nur kelkaj celgrupoj inter la pli ol 
dek proponitaj, por labori kun pli da efikeco kaj 
koncentrigante la fortojn. 

La ekzistanta informlaboro kiel REBATOSERVO 
DE BEJO, ESPERANTOPRES' en Brasilia, distribuo 
de ĝeneralaj informiloj de BEL, intervjuoj ktp. 
daŭru sendube laŭ la nunaj eblecoj. 

Por konkluda strategio oni elektis per unuanima 
voĉdonado 3 celgrupojn por realigi informlaboron 
dum unu jara periodo. 

Pro la bonaj kaj favoraj kondiĉoj jam ekzistantaj 
oni elektis kiel unuan celgrupon la medion de 
KOMPUTILUZANTOJ, sub la respondeco de James 
Piton kaj Roberto Resende, kiuj akceptis la taskon. 
Du aliajn modelajn projektojn oni planas evoluigi 
komence nur en la ĉefurbo Brasilia, pro favoraj 
kondiĉoj. Temas pri informagado ĉe ĉiuj lernejestroj 
pere de la Sekretario de Edukado, per debato pri la 
instruado de fremdaj lingvoj en brazilaj lernejoj, 
ankaŭ pro favoraj precedencoj ĉe la ĉefurbaj 
aviadentreprenoj elektitaj por tio. BEL-Komisiito pri 
Informado transprenis la taskon kunordigi tiun 
agadon dum unu jaro. 

Por krei ian komunan kaj samtempan agadon en 
la lokaj kluboj, en nia nacia revuo aperos ĉiunumere 
rubriko pri Informado kun "tasko de la monato". 

La skribaj proponoj venis de KCDE (Kultura 
Centro por Diskonigo de Esperanto), Volta Redonda 
Esperanto-Klubo, Spirita Eldona Societo Francisco 
Valdomiro Lorenz. Josĉ Rabello de Paula, Fernando 
J. G. Marinho. 

Partoprenis la 20-horan Seminarion en la Lernejo 
Bona Espero, Alto Paraíso de Goiás, organizita de 
geedzoj Grattapaglia, 16 esperantistoj el Bahia, 
Distrito Federal. Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Rio de Janeiro kaj São Paulo.   

NACIA KONGRESO DE 

INTERLINGUA 

Lastajn 28-an/29 an de julio, okazis en la urbo 

João Pessoa la SESA BRAZILA KONGRESO DE 

INTERLINGUA. 

Pro tio ke la idealo de Interlingua estas simila al 

tiu de Esperanto - tio estas: neŭtrala lingvo, 
taŭga interkomunikilo inter la popoloj - la estraro 
de João Pessoa Esperanto-Klubo (JPEK) decidis 

ĉeesti la solenan malfermon de tiu kongreso, por 
elmontri sian identan idealon, kvankam per 

malsama vojo. 

Tie la JPEK-estraro sentis sin hejme, ĉar ili estis 

tre afable ricevitaj de la partoprenantoj, kiuj 

longtempe babilis kun la vizitantoj en Esperanto. 

Entute, estis 8 (ok) kongresanoj el diversaj ŝtatoj. 
Inter ili, nur unu ankoraŭ ne sukcesis paroli 

Esperanton, sed tiu deklaris sian intencon baldaŭ 

studi ĝin. Inter la kongresanoj estis nacie konataj 

E-movadanoj, kiel Paulo Amorim Cardoso el Cearao, 

Wadson Pinheiro el Rio Grande do Norte kaj Gilson 

Passos el Espirito Santo. Kalkulante la ĉeestantaron 

de la solena malfermo; kongresanoj kaj vizitantoj, 

estis entute ĉirkaŭ 15 (dek kvin) homoj.(NDLR - 
Kia impona Kongreso!) 

De tiu kontakto, ni deduktas, ke la plejparto de 
Interlingvanoj ne intencas batali por anstataŭi 

Esperanton, kaj vidas tiun novan projekton de 

internacia lingvo kiel pli unu lernota lingvo. Por 
tiuj kiuj interesas lerni multajn lingvojn, kaj havas 
sufiĉan tempon por sin dediĉi al tiu celo, ni vidas 

eventuale akirotan sperton, kiu povos eble kontribui 
iamaniere por la studo pri interlingvistiko. 

Informas Jason



  

Falsaj Amikoj 

1) Ekde nun, ĉiunumere, mi avertos vin kontraŭ 
kelkaj el la falsaj amikoj, kiuj insidas nin 
portugallingvajn esperantistojn. Jen la unuaj: 

Abandono (P) tradukiĝas per abandono (E) nur 
en la senco "cedo al asekuristo de asekurita objekto; 

cedo al suferanto de damaĝo de proprieto 
apartenanta al kaŭzanto de la damaĝo, ekzemple 
de besto detruinta ties plantaĵon". Kp: abandono do 
lar=forlaso de la hejmo, de la edzino. Criancas 

abandonadas - forlasitaj infanoj. Demissão por justa 
causa por abandono de emprego - prava maldungo 
pro forlaso de ofico. Abandonar seu programa - 
rezigni sian programon. 

Abertura tradukiĝas per: 1) malferm (ad)o, ekz, 
de konferenco; 2) malfermaĵo, aperturo, ekz, en 
muro; 3) uverturo, ekz, de opero. 

Abolir tradukiĝas per abolicii nur en la jura senco, 
ekz. abolir a escravatura = abolicii sklavecon. En la 
ordinara senco (suprimir, extinguir) ĝi tradukiĝas 
per elimini, forigi, ekz. arkaikan metodon. 

Abonar tradukiĝas nepre ne per aboni (assinar, 
tomar assinatura de publicação periódica), sed ekz 
abonar assinatura - legitimi, certigi la verecon de 
subskribo; abonar, afiançar divida de alguém - 
garantii pri ies ŝuldo, garantii pri prunto; o 
dicionarista deve abonar palavras ou locuções 
citando autores abalizados = vortaristo devas legitimi 
la ĝustecon de vorto citanta aŭtoritatajn verkistojn. 

Abono (miaj sugestoj) - 1) de falta - malkonsidero 
de neĉeesto al laborloko; 2) de familia - krompago 
porfamilia; 3) quinzenal - mezmonata anticipaĵo de 
salajro 

Abracar: 1) abracar um amigo - brakumi, ĉirkaŭ 
preni amikon; 2) as águas do rio abraçam a ilha - la 
riveraj akvoj ĉirkaŭprenas (metafore) la insulon; 
abracar todo o horizonte - ĉirkaŭpreni (metafore) la 
tutan horizonton; abracar uma carreira - dediĉi sin 
al kariero. 

Absolutamente havas en la portugala ĉiam nean 
sencon; en esperanto nur, kiam sekvata de negacio: 
Você está zangada? Absolutamente! Ĉu vi koleras? 
Absolute ne! 

Absorver: 1) As fábulas absorvem a mente das 
criancas. Fabeloj absorbas la menson de la infanoj. 
2) Absorver, aspirar um perfume. Sorbi, enspiri 
parfumon. O papel absorveu a tinta. La papero 
ensorbis la inkon. 3) O truste absorveu os 
concorrentes. La trusto ensorbis la konkurantojn. 

Via amiko Leopoldo Henrique Knoedt 
(Akademiano) 

  

Eugene de Zilah 

VIVI SUR BARKO 

egotema letero 

Ilustraĵoj de 

Megumie Komamura 

1994 

150 FF ĉe 

La GaZeto, 

55210 Creve 

Francio 

Ĉu kvindekjarulo la maron tute ne konanta 
povas forlasi karieron, loĝejon, amikojn, kaj 

ekvivi kiel marvagabondo sur eta velbarko? 

Eugene de Zilah, redaktoro de La Gazeto, 

filozofo, orientalisto, tion provis. Li 

senkompate rakontas en "Vivi sur barko" la 

komencon de ĉi tiu nekutima kaj riskoplena 

vivosperto.     
  

  

RESPONDOJ AL KVIZO 

Paĝo 4. 

a) La unua esperantisto en Brazilo estis Rubolfs 

Libeks (1853-1908), latva instruisto el Rigo. Li estis 

pioniro de Esperanto en sia naskiĝlando kaj verkis 

la unuan lernolibron por latvoj en 1889. 

b) La dua esperantisto en Brazilo estis la ĉeĥo 

Frantisek Vladimir Lorenc (1872-1957). Ankaŭ li 

rolis kiel esperantista pioniro. La unua lernolibro 

por ĉeĥoj, kiun li verkis, estis eldonita en 1890. Li 

forlasis sian hejmlandon en 1893 kaj, alveninte 

samjare en Brazilo, li portugaligis sian nomon jene: 

Francisko Valdomiro Lorenz. 

Cc) La tria esperantisto en Brazilo, kaj la unua 

brazilano, kiu esperantistiĝis, estis d-ro Jicome 

Martins Baggi de Araujo (? - 1912), supera juĝisto 

en la ŝtato Riodeĵanejro. Li eklernis la internacian 

lingvon en 1896, korespondis, verkis 

gazetartikolojn kaj fondis la Esperanto-grupon de 

Petrópolis.
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ĉ) La 30-an de novembro 1906 estis publikigita 

dekreto en la telegrafia bulteno Boletim Telegrafico 

deklaranta, ke Esperanto estas akceptita kiel klara 

lingvo (t.e. ĝi estas nek kodo nek kriptaĵo) por 

telegramoj en la enlanda servo de Brazilo. 

d) La libro eldonita de la muzeo "Domo de Rui 

Barbosa" estas biografia eseo pri senatano Rui 

Barbosa (1849-1923). Li estis juristo, oratoro kaj 

verkisto, kiu kontribuis al la proklamo de respubliko 

de Brazilo en 1889 kaj estis unu el la sep membroj 

de la provizora registaro (1889-1891). 

e) Francisko Cândido Xavier, konata kiel la 

mediumo Emmanuel, skribis Antaŭ du mil jaroj . 

Romano de Emmanuel. La eldonfako de Brazila 

Spiritisma Federacio publikigis ĝin en 1951. 

f) Geraldo Mattos estas la aŭtoro de Ivan la sesa, 

kiu estis publikigita en 1953 de Kultura Kooperativo 

de Esperantistoj en Riodeĵanejro. 

g) La brazila esperantisto Leopold H. Knoedt 

esperantigis versojn de Antonio de Castro Alves 

(1847-1871) por la libro Elektitaj Poemoj, eldonita 

en Riodeĵanejro en 1959. 

ĝ) Iracema estas la nomo de romano de Josĉ 

Martiniano de Alencar (1829-1877), kiu estis 

publikigita la unuan fojon en 1865. 

Benedicto Silva tradukis la verkon en Esperanton, 

kaj ĝi estis eldonita en Riodeĵanejro de Kultura 

Kooperativo de Esperantistoj en 1974. 

h) De la 17-a ĝis la 24-a julio 1978 okazis la Unua 
Latinamerika Kongreso de Esperanto en la brazila 

urbo Marilia, 480 km. nord-okcidente de Sanpaŭlo. 

La kongreso estis sub aŭspicio de UEA kaj ricevis 

subtenon ankaŭ de urbaj kaj ŝtataj aŭtoritatoj. 

Bernard Golden 
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La Frenezuleto 

Ia plej fama brazila desegnisto Ziraldo 
interkonsentis kun Kristoĉjo pri la traduko 
en Esperanton de lia plej sukcesa 
bildstria verko: La Frenezuleto. Temas pri 
delicaj rakontoj de la ĉiutaga vivo de tre 
petola infano. 

Tre impresis la aŭtoron la fakto ke 
pere de Esperanto, lia verko povos esti 

legata en pli ol 110 landoj.   Informas Roberto Resende   

  

    
  

    
  

  

  
  

  

                              
"NAO SO IDEALISTAS, MAS 
REALIZADORES" 
(1995). Editoris Fernando G. Marinho. Rio-de Janeiro, 

Eldonejo LINEY, 133 paĝoj, 8,00 Realoj 

Ne malofte oni kredas, ke oni konas homon, sed 

fakte preteratentis gravajn aspektojn de lia vivo. Ĉi 

tiu portugallingva kolekto de aŭtobiografioj, aranĝita 

de la entreprenema Fernando Marinho, tion denove 

pruvas. 
La verkiston Sylla Chaves mi unuafoje renkontis 

en 1955, kiam li salutis min, ĉe la eliro de tiutempa 

programo mia, en Radio Roquette Pinto, Rio de 

Janeiro. Dum jardekoj mi admiras lian laboron sur 

la kampoj beletra kaj pedagogia, kaj tiom da fojoj 

mi aŭdis lin rakonti pri sia vivo, aŭ legis liajn 

biografiajn resumojn, ke mi sincere supozis, ke mi 
jam sufiĉe scias pri li. Kaj jen, per ĉi tiu libro mi 

lernis, ke li siatempe volis krei internacian lingvon, 

kaj tiel preskaŭ konkurencis kun Zamenhof!... 

Al la eminenta Leopoldo Knoedt mi estis prezentita 
de Carlos Domingues, en Salvador, Bahia,1959. 

Sendube li ne plu memoras tion. Mi legis, kaj 

entuziasme vibris ĉe la kontakto kun "Elektitaj 
Poemoj" de Castro Alves kaj kun "La Luzidoj" sed 

sole nun, per la libro de Marinho, mi vere konatiĝis 

kun la interesa biografio de nia akademiano. 

Kaj ĉu vi scias, ke nia prestiĝa lingvisto- 

esperantologo Geraldo Mattos eklernis Esperanton 

per "pornografia" libro, apud la rivero Negro, en 

Amazono? 

Ne nur tion, sed plie: kiel la simpatia paro 

Grattapaglia kuraĝe sin banis en la glacia lago 

Ceresole Reale, kaj poste trafis Bonan Esperon; la 
senlacan laboron de Gersi Bays ĉe la eldonejo Fonto, 
kaj de Evaldo Pauli por Filozofio kaj Esperanto; la 

vivon de la karmemora Walter Francini; la pionirecon 

de Delio Pereira de Souza; la ĉiutagan 
esperantistecon de Gilbert kaj 
Symilde Ledon kaj la junulan 

entuziasmon de Fabricio Valle - ĉion 

ĉi vi ankaŭ trovos, se vi scias la 

portugalan, en ĉi tiu bonvena 

verketo, kiun ĉiu devus aĉeti, legi kaj 

donaci al neesperantistoj. 

Floriano Pessoa



  

PACO 

F. S. Almada 

Mi amas vin,ho dezirinda, ĉar 

vi por mi estas la revata stel' 

mi serĉas vin senĉese en ĉiel” 

kaj inter nuboj kaj ĉe anĝelar'. 

Malĝoja, maltrankvila la homar 

esperon havas ĝui fine vin, kaj 

mi deziras:Feliĉigu min, 

ĉar tio estas vi, da ĝuoj mar ! 

La mondo vin sopiras, ĉar nur vi 

liveri solvon povas al problem '- 

dependas ĉio sole de vi mem. 

Kaj por la nuna vivo dank'al Di '! 

Sed por ke kompletiĝu la donac ”, 

JAM VENU AMIKO, REVATA PAC ”! 
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TRADUKISTO SERĈATA 
Por traduko de “OS SERTOES” de Euclides 

da Cunha bv. kontakti Rio Pardo E-Klubo, 

Rua Tarcilio Siqueira, 539 
13720-000 SAO JOSE DO RIO PARDO, SP 
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Pipo-Fumado 

La belega ĝardeno de la Palaco de UNUIĜINTAJ 

NACIOJ estis plenplena je reprezentantoj de la 

indiĝenaj popoloj de la mondo, kaj kune kun ili 

invititaj NRO-oj (Ne-Registaraj Organizaĵoj), inter kiuj 
UEA, por partopreni Pac-Ceremonion sub la aŭspicio 

de la Ĝenerala Sekretario Boutros-Boutros Gabli kaj 

la Alta Komisaro por Homaj Rajtoj de UN. 

Tagmeza suno brilis, en tiu 99 de aŭgusto 1996, 

kiam kunvenis bunte ornamitaj teranoj el ĉiuj 

kontinentoj, parolante dum la solena pipoceremonio 

en la plej neimageblaj idiomoj. - La "civilizitoj" en 

siaj elegantaj blankaj ĉemizoj kaj multekostaj kravatoj 

iom malsekure kaj senhelpe observis kun sia muta 
angla lingvo la ĝojeksplodojn kaj graciajn movojn, 

la alvokojn al la Universala Spirito de tiuj, kiuj estas 

preskaŭ ne konsiderataj homoj, ĉar ili havas alian 

kulturon, alian religion, alian lingvon, alian 

medicinon. 

300 milionoj da indiĝenoj pledas por aktiva 

partopreno en la decidfaraj procezoj kiuj rilatas al 

ili mem, pledas por siaj homaj rajtoj kaj sia vivmedio. 

La Ĝenerala Asembleo de UN deklaris en 1994 la 

jardekon de la indiĝenaj popoloj por konciigi la 

homaron. 

Nia verda popolo ne konsistas el 300 milionoj ... 

kiam estos la jardeko de la LINGVAJ RAJTOJ? 

Krom s-ino Rochelle Grossman partoprenis en la 

formala debato en la konferencejo n-ro 1 de la 

Palaco, gesinjoroj Grattapaglia kaj s-ro Adelmo de 

Castro. Tute subite ni konstatis, ke eĉ ne unu brazila 

indiĝeno ĉeestis, kvankam en nia lando ekzistas 

signifa komunumo de indiĝenoj. La temo de lingvaj 
kaj aliaj rajtoj estas malferma... 

Ursula Grattapaglia



  

Brazila Esperantista Junulara Organizo 
Caixa Postal 1097 - Campinas, SP - CEP 13001-970 

Fax: (019) 232-1212 - Tel.: (019) 252-2460 
Internet: kulturaQturing.unicamp.br / dosantosQcorreionet.com.br 
  
  

Perforto kaj Junularo 

Fenomeno kiu disvastiĝas, ekhavante timigajn 
konturojn kaj perpleksigas gepatrojn kaj aŭ- 
toritatojn estas la perforto inter gejunuloj. Aperas 
grupaĉoj ĉiaspecaj, kun diversaj ideologioj kaj 
precipe ĉirkaŭ rokmuzikistaro, kiuj manifestiĝas 
tiom perforte, ke neeblas kompreni kiel la muziko 
ilin inspiris. 

Ŝajnas ekzisti premanta neceso aperi kaj gajni 
ian famon. Farbi murojn ne plu alportas famon, nun 
estas plibone skrapi la kapon kaj persekuti 
senkoste iun ajn homon kiu ne plaĉas al oni, nome 
de ia stulta kaj senfundamenta ideologio. 

Kelkaj pravigos, ke la tiom profundaj malegalecoj 
okazigas tion. Ke la gejunuloj de la malriĉaj klasoj 
estas pli perfortemaj ol la monhavuloj. Ĉu vere? 
Do kial ekzistas tiom da perforto kaj detruado inter 
la riĉuloj, tiom da neglekto kaj murdo? Kaj la 
droĝaĉoj, ĉu ili ne estas por monhavaj homoj? 

Vere la senkostaj forŝteloj okazas inter gejunuloj, 
kiuj sentas sin vivantaj super la leĝoj kaj protektitaj 
de gepatroj, kiuj taksas la ekonomian povon sufiĉa 
por pravigi la transpaŝon super la leĝoj. Tiaj 
gejunuloj trapasas la malsocian sintenon de 
adoleskantoj kaj fariĝas deliktantoj. Danĝera kaj 
subtila limo. En tiaj cirkonstancoj, la alarmo estas 
por la gepatroj. 

Ĉu la juna deliktanto devas esti 
severe punita? 

Jen demando por vi leganto! 

La ekonomiaj ŝanĝoj, la perspektiva manko de 
profesia realiĝo, la malfacileco en la amesprima 
interrilato kaj nekalkuleblaj faktoroj kontribuas al 
la ekscitita kaj perforta konduto de la gejunuloj kaj 
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la manko-sento estas problemo, kiun li aŭ ŝi devas 
solvi per si mem. 

Ni trovas en la junulara E-Movado solvon kaj 
verajn amikojn por la grizmomentoj, ĉar en ĝi ĉiuj 
vivas super la ordinara vivo kaj super ideologiaj 
diferencoj, brakumante idealan laboron por paca 
mondo. . 

Danĉjo. 

Ni laboru kune! 

[o] [o] [e] [e] [e] [e] [ej [e] [e] [ej [ej [ej | 

RECENZO 

Deca Proponaro 

Kiom da esperantistoj estas en la mondo? 
Kial Esperanto ne “venkis“? 
Kiom pli facila estas Esperanto, kompare al aliaj 

lingvoj? 
Al ĉiu supra demando oni eble ricevus dekojn 

da malsamaj, personaj respondoj. Ĉiu aktivulo 
almenaŭ unufoje estis pridemandita; ĉu liaj respondoj 
plene kvietigis la demandintojn? 

La plej diversajn kaj tiklajn aspektojn de Espe- 
ranto-movado oni povas trovi en referencaj verkoj, 
sed verŝajne estas tiom da variantoj, kiom da verkoj. 
Malmultaj sistematike kompilis citaĵojn kaj 
argumentojn de pluraj esperantologoj kaj lingvistoj, 
kun la specifa celo prepari aleksterajn informantojn. 

Tion ĉi faris Marcus Sikosek en “Proponaro por 
la Esperanto-Informado” ( 1-a eld., Antverpeno: 
Flandra E-Ligo, 1995, 66 p.). La aŭtoro kompilanto, 
estrarano pri informado de Germana E-Junularo, 
pridiskutas tion, “kion ni volas komuniki al la ekstera 
mondo”, eble la plej grava (ofte neglektata) nocio 
de merkatado. Kelkaj samideanoj principe ne ŝatas, 
ke oni traktu Esperanton kiel “varon”, sed same 
ne malkonsentos, ke per informado oni ja volas 
"vendi” iun ideon. 

BEJO



  

La libro dividiĝ: 

enkonduko, 

s en ses punktoj: 
kun ĝeneralaj 

rekomendoj; La starto de Esperanto, 
kiu diskutas gravajn erojn en la 

prezentado de Zamenhof; Lingvaj 

aspektoj, pri "artefariteco”, facileco 

kaj klasifikado de la lingvo; Praktikaj 
aspektoj, pri utilo, finvenkismo, raŭ- 

mismo; La movado, Planlingvaj 

aspektoj. En Apendico oni trovos 

interalie ampleksan bibliografion 

(kvankam grandparte 

germanlingvan), konsilojn por 
sinteno antaŭ ĵurnalistoj, kaj la laŭ 

mi daŭre validan Principaron de 

Frostvallen. 
Oni sin demandos, ĉu jen plia 

enciklopedieto. Jes, ĝi povus esti io 

tia, sed ĉikaze la fokuso ĉiam 

direktigas kiel plej konvene trakti kaj 

eĉ renversigi niafavore tiklajn demandojn, verajn 

kaptilojn de niaj malnovaj konatoj: antaŭjuĝemaj 

ĵurnalistoj kaj vizitantoj de E-ekspozicioj. La stilo estas 

agrabla, sed litertipoj iom pli grandaj povus doni pli 

da komforto al la leganto. 

La Proponaro apartenas al tiu grupo de praktikaj 

manlibroj nepre havendaj de ĉiu aktivulo, kiu zorgas 
pri informado, de la nacia asocio ĝis la kuraĝaj 

izoluloj. Oni verŝajne jam bone konscias pri tio, 

ĉar nur ses monatojn post la unua eldono, Flandra 

E-Ligo anoncis la lanĉon de la dua, ampleksigita 

en du volumojn. 

James Rezende Piton 

Campinas, SP 

TEJO-estrarano (informado; Latinameriko) 

+09+:0+:0+:0+:0+:0+:0+0:0+:0:0:0:0:0+ 

NIA RESPONDECO ANTAÚ LA 

JUNULARO 
1. Ĉu "respondeco"? Ĉu fakte ni respondos pri 

tio, kion faros la junaj E-istoj? Ĉu ni estas tiel 
grandpovaj, tiel gravaj? Ĉu ili estas niaj gefiloj? Ĉu 
estas nia tasko ilin gvidi, protekti, orienti? Ĉu ili es- 
tas ja tiel senkapablaj, ke ili bezonas nian 
"respondecon"? Laŭ brazila leĝo, "senrespondecaj" 
estas infanoj, frenezuloj k indianoj! Mi neniam sentis 
tion, kiam juna! 

2. Aŭ ĉu temas pri nia persona intereso, ke la 

junularo prosperu? 
Ĉar ni investis nian tutan energion favore al la 

E-idealo, kaj ni angore timas, ke la movado perdiĝos, 

  

  

se la junularo ne "prenos la torĉon"! 
Se la nova generacio ne daŭrigus nian 
laboron, tiam E-o ja mortus, kaj 
montriĝus, ke ni pasigis la tutan vivon 
kiel donkiĥotoj, batalantaj kontraŭ 
vento, kiel fantaziuloj. Jen kial ni 
metas sur la junularon nian tutan 
anksion, ke ili montru, ke ni ne eraris! 

3. Sed junularo en la nuna mon- 
do konsistas el homoj iom alispecaj, 
kun kelkaj malsamaj valoroj, en mon- 
do rapide ŝanĝiĝanta. Se ni deziras, 

ke ĝi prosperu, tiam ni devas ĝin 
apogi, ĝin helpi laŭ nia kapablo, ĝin 
stimuli laŭ nia povo - respektante 
ĝiajn proprajn determinojn, elektojn 
k gustojn, akceptante kun fido la 
vojojn elektotajn de ili. Kaj la fruktoj 
apartenos al la historio, ne al ni. Ni 
respektu super ĉio la universalajn 
tendencojn de gejunuloj: gajo, 
sportemo, vigleco, bruemo, 

malformalemo, revoluciemo, ŝercemo, eble iom da 

spito al tradicio... Aŭ ni akceptas tiajn karakterizojn, 
aŭ junuloj iros sian vojon spite de ni. 

4. Unua demando: se ni volas helpi kaj kunlabori, 
ĉu ni scias, kion volas la gejunuloj? Ĉu ni sufiĉe 
demandis ilin pri tio, kion ili atendas de ni? Eble ni 
devus unue krei kondiĉojn por vasta dialogado kun 
la gejunuloj, cele al ĝusta kompreno pri iliaj inklinoj. 

5. Maksimume, ni rajtas proponi niajn ideojn, 
bazitajn sur niaj pasintaj spertoj (k ni estu pretaj 
ricevi jeson aŭ neon, laŭ ilia bontrovo, sen 
ofendiĝo). Jen kelkaj proponoj farotaj eble en 
laborkunsido inter junaj k nejunaj movadaj gvidantoj: 

5.1. je landa nivelo organizi BEJOn laŭ regionoj, 
kun regionaj gvidantoj; 

5.2. disponigi 2-3 paĝojn de "Brazila E-isto" k 
aliaj organoj al junula manifestiĝo; 

5.3. disponigi tempon k lokon en kongresoj k 
renkontiĝoj al junulaj programeroj; 

5.4. (kun)organizi lokajn renkontiĝojn laŭ junula 
gusto: balojn, ekskursojn, surparkajn k surplaĝajn 
programerojn, eble kun sportumado, k.s. 

5.5. organizi E-kursojn k praktikadon en tendaroj; 
5.6. inviti la plej kompetentajn gejunulojn al taskoj 

en la movado, ĉu instruado, ĉu propagando, ĉu 
organizaj taskoj; 

5.7. starigi fondusojn aŭ kotiz-sistemojn por 
premii junulojn per vizito al internacia E-kongreso 
(sudamerika aŭ universala); 

5.8. instigi gejunulojn enskribiĝi en Pasporta 
Servo; 

5.9. stimuli la produktadon de facilaj legaĵoj por 

    

“komencantoj, tiel ke legema junulo tuj trovu 
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inteligentajn k simplajn tekstojn por kulturriĉiĝo. 

EKS-Junulo = Paulo S. Viana 

BEJO



El la vidpunkto de niaj legantoj 

Mi ne plu estas komencanto. Samtempe, mi 

agnoskas ke Esperanto, malgraŭ ĝia facileco, estas 
lingvo kaj ĝi penigas nin konstante studi. Mi provas 
pligrandigi mian scipovon legante bonajn librojn 
(nuntempe mi legas "Paŝoj al Plena Posedo" kaj 

"Esperanto en Perspektivo"). Feliĉe ni havas 
bibliotekon al nia dispono en EASP-Esperanto- 
Asocio de San-Paŭlo. La plej granda obstaklo por 
mi estas la parolado, ĉar tiuj, kiuj scias paroli pli 
bone ol mi loĝas malproksime. 

Mi kredas, ke la klubojn malhelpas tiuj, kiuj ne 
volas ellerni Esperanton kaj nur krokodilas. Tiuj 
homoj uzas ĝin simple por plenigi sian tempon. 
Se ni ne profesiigos nian movadon tio ĉiam 
okazos. Alia problemo gravega estas la manko de 
mono. Kiel E-grupoj povas al si mem subteni? Pri 
instruado, ĝi estas farita de volontuloj, kiuj faras 
kaj aranĝas laŭ siaj kapabloj. Kion fari pri la 
gelernantoj kiam ili finas bazan kurson? Ĝenerale 
ili laciĝas kaj forlasas la klubojn. 

En mia opinio Esperanto devas estis disvastigata 
per kultur-aranĝoj, dum kiuj ĝi estas la 
"ĉefveturilo". Esperanto devas esti montrita kiel 
kulturilo al aliaj homoj, kiuj ne konas ĝin aŭ nur 
sentas simpation pri la afero. Farante kulturajn 
eventojn kun muziko, teatraĵoj en la portugala kaj 
kelkajn prezentadojn en esperanto. Tiel oni povas 
profiti la emon de niaj komencantoj, dum ili 
plibonigas siajn kapablojn. Ni ankaŭ povas allogi 
ne-esperantistojn. Mi nur koncerniĝas, ke nia 
movado ne aliiĝu en ekskluzive komercan 

laboron. La interna ideo ĉiam bezonas nian 
helpon. 

Unuafoje mi estas ano de UEA/TEJO. Mi legas 
revuojn kiel "Esperanto" kaj "Kontakto", sed 
kelkfoje mi malĝojiĝas ĉar latinamerikaj artikoloj 
tute malabundas en ili. 

Fernando de Oliveira Porto, 21, São Paulo (SP) 

Noto de BEJO: Ni konsentas kun vi; Fernando. 
Similan ideon praktikas KEC (Kultura Esperanta 
Centro) en GoiAnia per siaj Zamentfestoj': en kiuj, 
cetere, aktive partoprenas gejunuloj. Ankaŭ ni 
opinias, ke multe pli ofte devus aperi latinamerikaj 
artikoloj en la internacia gazetaro. Laŭ ni, pro tio 
kulpas la latinamerikanoj mem. 

13 

Rebato-Servo de 
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Rebato-Servo de 

funkcias! 

Fine de aúgusto, BEJO ekfunkciigis agadon certe 
ne originalan, sed de kelkaj jaroj ne plu ekzistantan 
en Brazilo: sisteme kunordigitan rebatadon al 
gazetaraj artikoloj. 

Sub la nomo REBATO-SERVO (R9), ĝi kolektas 
informojn pri artikoloj, kiuj rekte aŭ nerekte rilatas 
al Esperanto, aparte tiuj, kiuj misprezentas al la 
publiko niajn konceptojn kaj la lingvo-problemon. 
En malpli ol 24 horoj produktiĝas cirkulero, kiu 
resumas la artikolon, transkribas la plej tiklajn partojn 
kaj raportas pri la atingoj de la ĵusaj rebatadoj. 

La du unuaj cirkuleroj sendiĝis al 150 homoj tra 
la lando. Post kvin cirkuleroj en dek semajnoj, petis 
definitivan aliĝon sufiĉe alta nombro: nuntempe 
enestas la liston 40 homoj, kiuj ricevas ĝin per la 
ordinara poŝto. Tiuvoja sendado estas la ĉefa celo 
de la Servo: atingi homojn, kiuj ankoraŭ ne disponas 
pri elektronika adreso. Tamen krome ĉ. 20 homoj 
ricevas version per la retpoŝto. Tio reprezentas 
duoblan laboron: komposti la paperan cirkuleron 
kaj poste fari el ĝi alian version taŭgan por 
perkomputila sendado. Krome ĉiam kreiĝas tria 
varianto, nome la tradukita versio por sendado al la 
internacia retlisto rebato-L (rebato-lGOnetcom.com), 
kio ĉiam postulas flankajn klarigon al la 
eksterlandanoj pri la kunteksto, pri la presorgano 
kaj la aŭtoro. 

La organizantojn ĝojigas la nemalhavebla 
partopreno de aliĝintaj aktivuloj, el plej diversaj 
aĝotavoloj, sen kio la tuta laboro ne estigus rezultojn. 
Dankon al ĉiuj! Multaj el ili eĉ sendas kopie al la 
Servo siajn rebat-leterojn - tio ne estas postulata - 
trafajn, originalajn kaj variajn leterojn. Tio, kaj la 
partopreno de eksterlandanoj en niaj kampanjoj, 
pozitive efikis jam en. la unuaj spertoj: Exame, 
ekonomia revuo naciskale influa (200 mil ekz.), post 
artikolo pri komputiloj kiu faris stultecajn referencojn 
al Esperanto, publikigis dulingvan leteron en posta 
numero kun titolo "Universala Lingvo", sur duono 
da paĝo; en la sekva, aperis noto kun esperanta 
titolo "Pardonu nin", per kio ili montris sian 
bedaŭron pro la aperintaj referencoj ke esperanto 
estas senutila kaj la "konsternon ofendi 
esperantistojn, kiuj protestis de Alasko, tra urbo 
Taubaté, ĝis Norvegio". Neofta erarkonfeso, en la 
brazila gazetaro. Kontraŭ kverelo kreita de 
propagandisto de Interlingua rezultis, per la 
multnombra agado de rebatanoj, almenaŭ unu tuta 
paĝo de artikoloj de esperantistoj en ĵurnalo de 
João Pessoa 

= BEO —



Pasporta Servo en Brazilo 

Landa kunordiganto de PS: 

Carlos Eduardo de Oliveira 

Av. Getulio Vargas, 510 
BR-13140-000; Paulinia-SP 

Paulinia, novembro 1996 

Karaj gegastigantoj. 

  

Saluton! 
Certe vi ĉiuj jam ricevis la novan "Pasporta Servo", kaj nun estas kelkaj novaĵoj por vi. Ekde nun PS 

en Brazilo havas novan landan organizanton: Carlos Eduardo de Oliveira - Paulinia. 
Ĉijare PS havas novajn gastigantojn en la urboj: Barra do Garças, Belo Horizonte, Campinas, Goiânia, 

Itabuna, Macaé, Manaus, Niterói, Rio Branco, Rio Casca, Rio de Janeiro kaj São Paulo, gratulojn al ILI! kaj 
dankon ankaŭ al VI kiu realiĝis. 

Alvenis ideo de sinjoro Luiz Coelho el Paraiba do Sul pri la konstruo de Kultura Vojo ene de Brazilo, 
tiel vizitante esperantistojn oni fake profitos: "...En Eŭropo oni paroladas pri kulturaj vojoj. Eble kune kun 
la konstruo de la Pasporta Servo ni iom post iom faru nian Esperantan Itineron, ĉu ne? Alto Paraiso pro 
Bona Espero, Brasilia pro Libroservo, Chapeco pro Fonto, Fortaleza pro la Universitata Centro, Barra do 
Garcas pro ekologia-kanzona festivalo, Campinas pro E-informadika biblioteko/centro... 

Bone, unu el la aferoj kiun mi prizorgas rilatas al kelkaj eraretoj en PS, kiel ekzemple la neĉeesto de 
la ŝtata mallongigo. Sed se via adreso estas malĝusta, via telefonnumero estas alia, bonvolu, skribi al mi 
por korektigo en nova eldono. 

Jen tie ĉi kelkaj gvidlinioj pri kiu Ni devas pripensi: 
- varbi novajn gastigantojn (ĉefe en nordorienta regiono kaj en ĝenerale brazilaj ĉefurboj). 
- varbi aĉetantojn de PS 
- propagandi en renkontiĝoj kaj en kongresoj la informojn, aliĝilojn kaj libretojn de PS. 
- propagandi en klubaj bultenoj pri PS. 
- produkti nacilingvan informilon pri PS. 
- fari enketilon inter PS-gastigantoj. 
- korektado/kontrolo de adresoj/informoj. 

Ĉar Ni estas teamo, sendu al mi viajn ideojn, sugestojn, por publikigo en niaj leteroj. Rilate al 
enketilo sendu ĝin ĝis fine de decembro, por ke januare ni havos rezulton por diskonigi al vi. 

Mi atendas vian leteron kun novaj ideoj. 
Respektoplene, 

Brazilaj urboj kun gastigantoj: 

Carlos 

Presidente Prudente 
Alto Paraso Ipatinga Rio Branco 
Anicuns Itabuna Rio Casca 
Barra do Garcas Juiz de Fora Rio de Janeiro 
Belĉm Macaĉ Salvador 
Belo Horizonte Maceió Santa Rita do Passa Quatro 
Brasília Manaus São Carlos 
Campinas Niterói (sub São Gonçalo) São Gonçalo 
Castro Paraíba do Sul São Paulo 
Curitiba Paulínia (sub Campinas) Três Rios 
Goiânia Pocinhos Vitória 

(Sekvo de Rebato Servo) 

La Servo bezonas malmulte da mono por kopiado 
kaj dissendado, kaj kun ĝi parte kontribuas (volonte) 
per poŝtmarkoj la aliĝintoj mem. Per tiu sistemo 
montriĝas granda ebleco havi sufiĉe grandan 
senpagan spacon en gazetoj, kion oni apenaŭ povus 
havi se oni mem proponus artikolon prezentantan 
Esperanton. Tial oni jam ŝerce pridiskutis, ĉu ne indas 
ke duono de la rebatanaro produktu fuŝartikolojn, 
por ke la alia duono reagu... 

Se vi deziras aliĝi kaj ricevi la cirkulerojn, oni 
petos de vi la kompromison kiel eble plej ofte 
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partopreni sendante leteron al la ĵurnaloj menciitaj 
en la cirkuleroj. Simpla donaco de kelkaj poŝtmarkoj 
specife por tiu agado de BEJO ankaŭ estos ege 
bonvena, ĉar ni ne povas antaŭvidi kiom 
da cirkuleroj produktiĝos dum la jaro (simple ne 
eblas, ĉu ne?) kaj ni timas pri nia buĝeto... 

La adreso por informado pri artikoloj kaj por aliĝo 
de brazilanoj (rebatemaj eksterlandanoj kun 
retadreso ankaŭ bonvenas!) al la RS estas: 
REBATO-SERVO DE BEJO, a/c J. Piton, Av. João 
Batista M. do Canto, 257/J2, Campinas-SP, 
13031-210. Retpoŝto: kultura Qturing.unicamp.br kaj 
fakso: +55 (19) 232-1212. 

BEJO



  

La prezidanto de nia Konsilantaro, Gilbert Ledon, 
alvokis ĉiujn por opinii pri tiu organo de Ligo (BE, 
sept./1996, nº 296, paĝo 22). Laŭdinda kaj necesa 
iniciativo. Fakte tiu organo bezonas esti pripensata. 

Kio devas esti Konsilantaro 

- En organizaĵo kiel la nia, Konsilantaro devas 
esti organo duaranga, ne tria. Ĝia propra nomo 
indikas ke, nature, ĝiaj konsistigantoj devas esti 
homoj kun longa vivo en la movado. Tia konsistigo 
normale okazas, se la kontraŭo ne estos altrudata. 
Por veni al tio, la konsilantoj devas esti elektitaj de 
la unuopaj esperantistoj. 

Ĝiaj atribuoj devas esti pli mensaj ol fizikaj, pli 
de konado ol de faro. Devene de tio, fundamentaj, 
fortaj kaj decidpovaj estas la karakteroj de ĝiaj 
atribuoj. 

Kio estas nia statuta Konsilantaro 

- Nia statuta Konsilantaro estas organo triaranga. 
Ĝi estas konsistigita de la prezidantoj de la ŝtataj 
organizaĵoj (Art. 15 kaj paragrafoj de la statuto). Nur 
rakajn atribuojn ĝi havas (Art. 15 citita, $ 2º, kaj Art. 
21). Pro tio GL diris "prezidanto de NENIO". 

Malavantaĝoj de la statuta konsilantaro: 
a) Ĝiaj membroj ne estas elektataj konsilantoj, 

sed prezidantoj de ŝtataj organizaĵoj. La konsilantigo 
de la prezidantoj venas kiel "kromaĵo". Tio, kredeble, 
ne estas dezirata de la propraj prezidantoj. Aliflanke, 
la ŝtataj movadanoj, kiam 
balotas siajn prezidantojn, 
ne scias ke, samtempe, 
balotas ankaŭ konsilantojn 
de Ligo. La konsilantoj, do, 
estas elektataj de NENIU. 
Kie, konsekvence, iliaj 
fortoj? 

b) Ĉiu ŝtata organizaĵo 
rajtas unu konsilanton. Tio 
ŝajnas tre bona, apenaŭ 
ŝajnas. Ekzistas Ŝtatoj kun 
nombro de esperantistoj, ekzemple, "x"; aliaj kun 
nombro "30 x". Ambaŭ sendas po unu konsilanton. 
Kie la justeco? Kie la 
proporcio? Egaligi la malegalojn?. 

c) Neniu brazila movadano povas kandidati por 
konsilanto, nek partopreni balotadon. Kie la instigo? 
Kie la stimulo? 

Kelkaj ĝeneralaj konsideroj 

la maksimuma organo de organizaĵoj kiel la nia 
devas esti Ĝenerala Asembleo (ĜA); la sekvanta, 
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Supera Konsilantaro (SK); sekve, Plenuma Komitato 
(PK). 

- Rilate al ĜA, iu ajna koncepto de Demokratio 
(pri Demokratio bone parolis GL) justigas al ĝi la 
unuan rangon. ĜA elektas SK-n. 

- SK devas esti elektata de la unuopuloj. Ĉi tiuj 
ricevas vivinformojn de la kandidatoj, kaj elektos 
unu, kompreneble. Pli facile estas koni unu homon, 
ol pli. Tiel SK reprezentos la esperantistojn. SK 
elektas PK-n. Se ĝi elektas, ĝi povas malelekti. Tiu 
estas neforlasebla funkcio de SK, eĉ la plej grava. 
De tio, kaj de aliaj funkcioj al ĝi atribuendaj, venas 
ĝia meritita kaj necesa Forto. 

- PK devas esti elektata de SK. Pli facile estas 
homoj-konsilantoj koni la PK-nomarojn ol la komunaj 
movadanoj. Konsekvenco: pli bone balotas la unuaj 
ol la duaj. 

- Kontrola Konsilantaro ne necesas; SK plenumas 

ĝiajn taskojn. 

Kion fari ? 

- La origino de la nuna situacio de SK troviĝas en 
la statuto. Ĉi tiun modifi necesas. Sed oni diru 
ekde nun: ne rapide, ne abrupte, sed kun konsulto 
al la esperantistoj. Antaŭ-projekto, antaŭprojekto 
unuafoje plibonigita, novaj konsultoj, la definitiva 
projekto. Sekve, la statuto. 

- La nuna statuto parolas "Conselho Federativo". 
Tiu vorto, "federativo", alportas ideon de regado, 
centrismo, hierarkio. Tio kontraŭas la spiriton de 
Esperanto. Se federaciismo, iamaniere, donas ideon 

de interligiĝo, oni memoru 
ke ĉia federaciismo estas 
interligiĝo, sed ke ne ĉiu 
interligiĝo estas 
federaciismo. La ideo de 
federaciismo, en nia 
movado, povas nomiĝi 
unuiĝo, interplektiĝo, 
interligiĝo, ktp. Tamen, 
neniu el tiuj vortoj nepre 

necesas figuri en statuto. 
Ekzemploj de atribuoj de SK: 
a) Elekti PK-n; 

D) ekzameni ĝiajn planojn, ilin aprobante aŭ ne; 
C) reglamenti aŭ modifi ĉi tiun statuton laŭnecese; 
d) nomumi honorajn membrojn; 
e) plenumi funkciojn decidajn, konsultajn kaj 

kontrolajn sur iu ajn afero de la Ligo. 
PK tute ne restos senfunkcia. Unu el ĝiaj gravaj 

kaj precipaj funkcioj estas gvidi la Organizaĵon. 
Same GA: ĝi ĉiam estos la maksimuma organo de la 
Ligo. 

Euclydes G. de Carvalho



ENKONDUKO AL LA MONA 
TEORIO 

Sekvo de n? 296 paĝo 20 

4 - MONA OFERTADO 

Kiel ni vidis, la emisio aŭ mona ofertado estas 

ekskluziva atribuo de la registaro. Ĝi ne dependas, 

do, de la interezprocento, sed de la ekonomia 

politiko de la registaro, kiu determinas la kvanton 

da mono dum certa periodo. Ĉe ni en Brazilo tiel 
ankaŭ en aliaj landoj, tiu periodo respondas al la 

civila jaro. 

Kvankam la emisio de mono ne dependas de la 
interezprocento estas kriterioj tre precizaj kiuj regu- 

las la monan oferton. Fundamente, la mona emisio 

okazas laŭ la pligrandiĝo de la ekonomia 
produktado. Se dum certa periodo, la mona emisio 

estas supera al la pligrandiĝo de la produktado, es- 

tas troa papermono en cirkulado, do, ni havas 
inflacion. Aliflanke, se la mona ofertado estas 

malsupera al la pligrandiĝo de la produktado, ni 

havas krizon en la ekonomio pro manko de mono. 

Tiu fenomeno nomiĝas krizo de mona nesufiĉeco, 

ĝi malfaciligas la transakciojn kaj malhelpas la 
ekonomian sistemon, okazigante la malpligrandiĝon 

de la produktado. 

5 - DETERMINO DE LA EKVILIBRA 

INTEREZPROCENTO 

La procedo estas simila al tiu kiu determinas la 

prezon de kiu ajn varo ĉe la merkato de varoj kaj 

servoj, ĉar kiel vidite antaŭe, la interezprocento es- 

tas la prezo de la mono. Tial, la ekvilibra 

interezprocento estas determinita en la mon-merkato 

de la ofertado kaj mendado. Surbaze de tiu procento 
estas realigitaj la financaj transakcioj en la ekonomio. 

Nun ni vidu kiel la interezprocento estas determinita. 

Laŭ tio kion ni studis antaŭe, la mona ofertado 

estas determinita de la registaro kaj per la kvanto 

emisiita, la ekonomia sistemo funkcias. Tiel, se es- 

tas tre granda mona mendado kiel rezulto de la 

kreskado de la ekonomiaj aktivecoj, ekzemple, la 

mono fariĝas malabunda kaj la homoj estos pretaj 
pagi pli grandan prezon por akiri ĝin. Tiu estas la 

regulo kiu klarigas la altiĝon de la interezprocento. 

Aliflanke, se la mona mendado malpligrandiĝas pro 

iu ajn kialo, ĝi fariĝas abunda, do, ĝia prezo 

malpligrandiĝas kaj sekve la interezprocento ankaŭ 

malpligrandiĝas. 

En la grafiko ni prezentas la ofertadon kaj la 
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monan mendadon. La ofertado (Mo) kaj la mendado 

(Mm), sur la horizontala akso kaj la interezprocento 

sur la vertikala akso. La punkto E estas la interkruciĝo 

de la ofertado kaj la mona mendado kaj ĝi 

reprezentas la punkton kie ili estas egalaj aŭ pli bone 

ili estas ekvilibritaj kaj respondas al la 

interezprocento (io) kiu estas la ekvilibra 

interezprocento. 

  

Mo o, Mm 

Kompreneble, sammaniere kiel la prezo de la 

varoj, la interezprocento ŝanĝiĝas dum la paso de la 

tempo, pro ŝanĝoj en la ofertado aŭ mona mendado. 

Sekve de tio, ni konkludas ke la ĉeesto de la registaro 

en la mona merkato estas gravega. Ekzemple, se la 

monaŭtoritatuloj (Centra Banko) decidas plinombrigi 

la pagilojn, tee. la mona ofertado translokiĝas 

dekstren de M'o, kiel en la sekvanta grafiko, 

okazigante falon de la interezprocento de io al io'pro 

fakto ke estas pli da mono en la merkato. La mala 

konduto de la registaro determinas pligrandiĝon de 

la interezprocento, ĉar la mono fariĝos malabunda. 

Mo' 

  

o, Mm 

Per tio ni konstatis la rolon de la mona merkato 

en la ekonomia sistemo, ĉar ĉe ĝi troviĝas la ofertado 

kaj la mona mendado kiuj determinas la 

interezprocenton, t.e. la prezon de la mono, funda- 

menta ero en la ekonomia sistemo.



6 - SKRIBA MONO AŬ BANKA MONO 

Ni vidis antaŭe ke estas la registaro pere de la 

Centra Banko, kiu havas monopolon emisii monon. 

Malgraŭ tio, la komercaj bankoj povas krei monon. 
Temas pri skriba mono. La naturo de la fenomeno 

estas simila al tiu prezentita en la ĉapitro rilate al la 

mona kreado kies origino estis la oro. 

Ĉar nur parto de la deponoj estas utiligita 

samtempe, en ia ajn momento ĉiam estas personoj 

deponantaj kaj aliaj deprenantaj monon, tiel, nur eta 

parto de la mono eliras el la bankoj, ĉar plejparto 

de la pagoj estas farita per ĉeko do, la procedo es- 
tas analoga al tiu de la oro, utiligita de la stampistoj 
kaj oraĵistoj. 

La depono estas promeso kiun la banko faras, 
te. ĝi promesas pagi ian ajn monsumon kiam la 

deponanto ĝin postulas. 

Se la parto de la deponoj kiu estas postulata es- 
tas je la kvanto de 1096 (dek procento) de la tuta 

valoro deponita, averaĝe, la bankoj efektivigas 

negocojn dekoble superajn al la valoro de la ricevitaj 
deponoj. Tiamaniere granda parto de la mona 

ofertado estas farita de la komercaj bankoj, kiuj povas 
pligrandigi aŭ malpligrandigi ĝin. 

Estas interese rimarki la diferencon inter kontantaj 
deponoj kaj deponoj pagotaj je longa limtempo. La 

unua estas mono, ĉar ĝi estas pagilo. La posedanto 

de tiu depono povas transigi ĝin al aliulo kaj tiu 

povas tuj elpreni ĝin. Tiu speco de depono ne rentas 

interezojn. Rilate al la depono pagota je longa 

limtempo ĝi rentas interezojn, kaj ne povas esti tuj 

elprenita. Oni devas atendi la pagdaton. Tiel, la 

depono pagota je longa limtempo ne estas 

konsiderata mono. 

7 - KVAZAÚMONO 

Ni revenu al la problemo de la deponoj pagotaj 

je longa limtempo. Ni vidis ke ili ne estas konsiderataj 

mono, tamen, ili prezentas kelkajn aspektojn kiuj 

alproksimiĝas al pagilo. Do, ni kutimas nomi ilin 
"kvazaŭmono", same kiel aliaj biloj de la registaro. 

Alia speco de "kvazaŭmono" estas la kreditkartoj 

per kiuj la konsumantoj povas pagi siajn elspezojn 
ĉe restoracioj, hoteloj, magazenoj, ktp. ... ne 
bezonante liveri en la momento papermonon aŭ 
ĉekon. 

8 - MONA KREADO KAJ MONA DETRUADO 

Antaŭ ĉio estas necese difini tion kio estas mona 
kreado kaj mona detruado. Ni difinis monon kiel 
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M=C,+D,, kiu estas la sumo de efektiva mono kaj 
papermono ĉe la publiko plus la kontantaj deponoj 
en la komercaj bankoj. La unua nomiĝas mana mono 

aŭ kuranta mono kaj la dua skriba mono aŭ banka 

mono. 

Estas mona kreado kiam estas pligrandiĝo en la 
sumo de la kuranta mono plus la skriba mono. 

Aliflanke, estas mona detruado kiam malpligrandiĝas 

la kvanto da pagiloj. 

Kelkaj ekzemploj klarigas la aferon. 

a - Homo efektivigas ĉevidan deponon. Ĉi-kaze ne 

estas mona kreado nek mona detruado. 

Estas nur transigo inter mana mono kaj skriba mono; 

b - Homo efektivigas deponon pagotan je longa 

limtempo. Ĉi-kaze estas mona detruado, ĉar tiaj 
deponoj ne estas konsiderataj pagiloj. 

c - Banko aĉetas bilojn de la publika ŝuldo 
apartenanta al la publiko per kuranta mono. 
Ĉi-kaze estas kreado de pagiloj, ĉar la kvanto de 

mana mono ĉe la publiko pligrandiĝas. 

La inverso estas mona detruado. 

Tiuj operacioj nomiĝas malferma merkato (Open 
Market). 

El tio kion ni vidis supre la mona kreado kaj la 
mona detruado rilatas al pligrandiĝo aŭ 

malpligrandiĝo de la papermono ĉe la publiko, dum 

la skriba mono okazas kiam estas pligrandiĝo aŭ 

malpligrandiĝo de la kontantaj deponoj en la 

komercaj bankoj. Ni kontrolu kiel la bankoj povas 
pligrandigi aŭ malpligrandigi la kontantajn deponoj. 

9 - MEĤANISMO PRI LA PLIGRANDIĜO DE LA 

PAGILOJ 

Ĉar nur parto de la deponoj estas postulata 

samtempe, la komercaj bankoj povas fari 

agpromesojn superajn al la deponoj kiujn ili ricevas. 

Fakte ĉevida depono en komerca banko 

reprezentas rajton kiun la deponanto posedas pri 

determinita kvanto. Alivorte, kiam banko ricevas 

ĉevidan deponon, ĝi promesas pagi la kvanton 

deponitan aŭ parton el ĝi, kiam ĝi estos postulata. 

Kompreneble, tiu ĉi postulo estas farita pere de 

ĉekoj. Okazas do, ke en kiu ajn momento estas 

deponoj kaj deprenoj de mono. Do, nur unu parto 

de la 

negocojn. Tiu parto ĝenerale estas malgranda, 1090 

(dek procento), tiamaniere la komerca banko faras 

pagpromesojn je obla valoro de la deponita mono. 

La bankisto bezonas gajni monon. Tiel, li uzas tiun 

kapitalon por fari pruntedonojn kaj investojn. 

deponoj estas: necesa por kontentigi la



10 - CENTRA BANKO 

La komercaj bankoj, t.e. privataj bankoj estas 

inspiritaj de la regulo maksimumigi la profitojn. Krom 

tiuj bankoj ni trovas en preskaŭ ĉiuj landoj la centrajn 

bankojn, kies ĉefaj funkcioj estas reguligi la fluon 

de la mono kaj kredito en la ekonomio. 

La centra banko estas agentejo de la monaŭ- 

toritatuloj pere de kiuj estas realigita la mona politiko. 

Alivorte, centra banko estas la ilo pere de kiu la 

registaro realigas sian monan politikon. 

La brazila centra banko estis fondita je la 31a de 

Decembro 1964, per ŝanĝiĝo de la antikva SUMOC 

(portugale Superintendĉncia da Moeda e do Crédito) 

- kaj kunigis kelkajn funkciojn kiuj estis realigitaj de 

la "Banco do Brasil" kaj de la Ministerio de la Financaj 

Aferoj. Inter ĝiaj specifaj atribuoj ni citos: 

- emisii papermonon; 

- zorgi pri ĉio kio rilatas al financaj institucioj, same 

kiel reguligi la servon pri ĉekaj kompensoj; 

- realigi transakciojn pri aĉeto kaj vendo de publikaj 

biloj federalaj kiel iloj de mona politiko kaj realigi 

kreditajn transakciojn por la federacio; 

- kontroli la fremdajn kapitalojn; 

- zorgi pri regula funkciado de la monŝanĝa merkato 

kaj ekvilibro de la pagbilanco; 

- aĉeti kaj vendi bilojn de la ŝtataj kaj duonpublikaj 

entreprenoj. 

José Martins Coelho 
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nomia - São Paulo, McGraw Hill do Brasil Ltda., 1982. 
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EL LA 

LETERKESTO 

Supraĵa trafoliumado de la revuoj estigis en 
mi bonan impreson pri la aspekto/enhavo. Plaĉas 
vidi tiom da nomoj de konatuloj kiuj kontribuis 
per tekstoj. Elstaras tiu teksto pri meteologio (No 
291, La vetero...). Ĉi interesa temo, laŭ mi, meritas 

daŭrigon. Tial ke BE adresiĝas ankaŭ al 
eksterlandanoj, bonvenus ke la responsa redaktoro 
iomete prifajlus tekstojn far bonvolemaj 

kontribuantoj kiuj tamen ne observas la regulon 

de NECESO KAJ SUFIĈO. 
Malgraŭ la klarigoj de nia kara Prof. Eŭklides 

Geraldis, pri fakultataj enirekzamenoj, utilus 

favorigi al ni la proponon de Ministerio pri 
Edukado, ke oni adresu al ĝi sugestojn, por 
plibonigi la brazilan eduksistemon per la telefono 
0800.616161. En nia regiono aŭdeblas anoncoj en 
Radio Guaiba, Vekiĝu Brazilo, kiuj invitas al 

manifestiĝo. Respondas viva sekretariino. Almenaŭ 

por montri ke ni viglas kaj multnombras, valoras 
registri: MI SUGESTAS KE ESPERANTO HAVU LA 

SAMAN RAJTON DE FREMDAJ LINGVOJ EN LA 

ENIREKZAMENOJ DE LA UNIVERSITATOJ 

BRAZILAJ - ĜI HELPAS LA LINGVOJN. 

Georgo O. Vaske 
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Trompa Kongreso 

Dum la Unua Brazila Kongreso de Kluboj de 

la Plenaĝuloj, en la urbo Joŝo Pessoa, oktobro 

1995, la estroj de brazila ŝtata turisma entrepreno 

EMBRATUR, laŭte kaj impone anoncis la tiam 

okazontan Internacian Kongreson de Universitatoj 

de la Tria Aĝo, kiu devus estiĝi en Brazilo, en tiu 

ĉi jaro, en elektota urbo, plejeble Brazilja, laŭ tiama 

anonco. (vidu B.E. n? 296 paĝo 7). 

Poste, en la komenco de tiu ĉi jaro oni anoncis, 

ke la evento fariĝos en la urbo Recifo, en la monato 

septembro. Dum la Il Brazila Kongreso de Kluboj 

de Plenaĝuloj, en Kuritibo, majo/junio/1996, 

denove la estroj de EMBRATUR insiste anoncis la 

de ili tiam nomatan Internacian Kongreson de la 

Tria Aĝo. Ili konsideras tion grandan venkon de 

EMBRATUR, kiu estis sukcesinta konvinki Mondan 

Turismo-Organizo-n realigi la renkontiĝon en 

Brazilo, kaj invitis nin ĉiujn ĝin ĉeesti. 

Nur kelkajn tagojn antaŭ la dato, la brazilaj 

kluboj ricevis oficialan prospekton, per kio ni 

komencis suspekti pri granda trompaĵo. Unue, la 

vera nomo de la evento estas ll Internacia 

Konferenco pri Turismo por la Plej Aĝuloj, aŭ- 

spiciita de Monda Turismo-Organizo. Legante 

la titolojn de la anoncitaj prelegoj, jam eblis al ni 

imagi ke la okazontaĵo estas por la turismfakuloj, 

ne por la turistoj mem. Tamen, oni jam estis 

kompromisitaj vojaĝi, kun pagitaj biletoj kaj 

rizervitaj hoteloj. Krome, tre malmultaj havis 

ŝancon legi la broŝureton. Konsekvence ĉiuj 
vojaĝis Recifon. 

En la inaŭguro de la konferenco, la ĉeestanta 

estro de EMBRATUR ankoraŭ parolis pri la graveco 
de tiu Internacia Kongreso, kvankan li, pli bone 

ol iu ajn, scias, ke tio ne traktas pri vera kongreso. 

Rezulte, miloj da brazilanoj, alvenintaj de urboj 
distancaj kiel Belĉm aŭ Porto Alegre, sidiĝas en 
salonego, por aŭskulti prelegojn faratajn en angla 

lingvo. Kaj la eksterlandanoj? vi povas demandi. 

Fakte, ĉeestis la konferencon sesopo da fremduloj, 
venintaj al Brazilo kun senpagaj flugbiletoj kaj 

senpage gastigitaj, tutcerte salajrigitaj de siaj 
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Ĉeĥa Esperanto - Asocio prezentas la ekspedicion 

HOMOJ KAJ LANDOJ ĈE FINO DE DUA JARMILO 

La ekspedicio okazos ekde la jaro 1997 kaj ĝi traveturos ĉiujn kontinentojn de la 
mondo kun celo subteni ekonomajn kaj kulturajn kontaktojn inter nacioj. 

Ekspedicio kunlaboras kun gravaj sciencaj institucioj kaj universitatoj, kiuj utiligos re- 
zultojn por praktika vivo. El tiu vidpunkto unu el la ĉefaj taskoj estas propagando kaj dis 
vastigo de Esperanto. Membroj de ekspedicio volas monti praklikan uzadon de la lingvo en 
unuopaj landoj kaj pruvi facilecon de monda interkompreniĝo pere de ĝi. 

Membroj de la ekspedicio petas ĉiujn esperantistojn, kiuj povus helpi dum preparoj 
pri informoj kaj konsiloj por precizigo de vojdirektoj tra unuopaj landoj kaj proponoj de ren- 
kontiĝoj kun lokaj civitanoj dum realigo de ekspedicio. 

Unua parto de la ekspedicio ekde la marto ĝis septembro 1997 kondukos tra suda 
kaj norda Ameriko kaj ĝi okazos per speciala ĉeĥa ŝarĝaŭtomobilo Tatra. 

Membroj de la ekspedicio dankeme akceptos ĉiujn proponojn kaj financajn subte- 
nojn. Al ĉiuj interesuloj estos sendataj pli detalaj informoj. 

Kontaktadreso: 
Travel Club-Esperanto 
Ondfiĉkova 35 
CZ. 746 01 Opava 
Ĉeĥa respubliko 

Peranto kaj membro de ekspedicio: 
imi Galetka (kongresnumero 01994) 
Na nabrez! 11 

Z - 746 01 Opava 
eha respubliko 

telefono: +42 653 218601 
fakso: 442 659 2H 748 

Bankkonto: Komerĉni banka, kontonumero 190678190207/0100   
registaroj, por propagandi siajn landojn al miloj 

da brazilaj turistoj, el kiuj eble dek procentoj 

kapablus iom kompreni de la anglalingvaj 

paroladoj. 

La malgranda parto de la aŭdantaro kiu sukcesis 

ion kapti, tuj komprenis, ke tiu konferenco ne 

celis atingi ilin, sed la profesiajn turismagentejojn, 

la hotelistojn, la flugkompaniojn kaj ceterajn 

turismfakulojn. 

Insiste inviti la kompatindajn brazilajn plejaĝajn 

turistojn ĉeesti similan okazantaĵon mi konsideras 

malintelingetecon aŭ malhonestecon. Tiamaniere, 

EMBRATUR donas bedaŭrindan ekzemplon kiel 

ekspluati la turiston anstataŭ ekspluati la turismon. 

Resume, la konferenco, trompige nomita 
kongreso, estis fruktodona nur por ses aŭ sep 
fremduloj, salajrigitaj por senelspeze turismi en 

Recifo, tiel kiel la brazilaj publikaj oficistoj de 
EMBRATUR. 

Jason Goncalves de Lima



  

  

  

                    
    

  
  

  
  

  

Furoras la disvendado de la faldfolio “Quem sabe 

Esperanto vive o mundo”. Ĝis la 16-a de decembro 
vendiĝis 19400 ekzempleroj. Ni preparas represon 

de pliaj 20.000, kun malaltigo de la vendoprezo. 

BEL estraro strebas paŝi sur firman terenon. Tamen, 

ĉu ni ne rajtas revi pri la tago (tre baldaŭa! ), kiam 

ni atingos 1.000.000? La 19.400 ekzempleroj estis 
aĉetitaj de nur 86 homoj. Estas multaj homoj, kiuj 

ĝis nun ne havis tempon akiri la materialon. Eble ili 

atendis la malaltigon de la prezo, kio jam okazis. 

Jen: 1000 ekz-oj, R$ 130,00; 500, R$ 70,00; 250, R$ 
38,00; 100, R$ 17,00; 50, R$ 9,00; 20, 24 sociaj 

poŝtmarkoj;10,15 sociaj poŝtmarkoj. 

DOGOGOGOHGUDGODODGOŬODOOODOJOOOOVO 

Oni planas la Esperantan eldonon de “A LEI 

DE DEUS”, de Pietro Ubaldi. Se vi pretas fari la 
tradukon, bonvolu direkti sin al la poŝtkesto 0381 

1, CEP 70084-970, Brasilia (DF), kun indikoj pri 
viaj kondiĉoj, t.e., financa rekompenco, limtempo 

por livero de la traduko, k.t.p. 

Be o aĝo vol e ao aĝ a a aĝ af ĝo e o o e eo ee e le db eb ab app o 

La ĉi-jara AGO-TAGO en Brasilia prezentis, inter 

aliajn, la sekvantajn programerojn: distribuo de 3000 

flugfolioj en la ĉefa strato de la satelita urbo 

Taguatinga, je la 4-a de Oktobro, far de TEK 

(Taguatinga Esperanto-Klubo); kunfratiĝa tagmanĝo, 

kun partopreno, de pli ol 100 homoj, je la 5-a de 

Oktobro, en “Centro de Ensino Fundamental Bezerra 

de Menezes”, kie Esperanto estas oficiale instruata, 

en la satelita urbo Sobradinho; prelego de la Vic- 

Prezidanto de B.E.L. en la aŭditorio de la Ĉambro 

de Deputitoj de Federacia Distrikto, en kies halo 
oni inaŭguris E-ekspozicion, malfermita por la 

publiko de la 5-a ĝis la 11-a de oktobro. Post la 

ceremonioj, okazis artaj prezentadoj de esperantistoj; 
la ĉeestantoj ĝuis riĉan koktelon sub la aŭspicio de 

Suzana Buffet. 
Cele al mobilizado de la esperantistaro por la 

evento, okazis kunfratiĝa pico en unu el la plej famaj 
picejoj de Brasilia, en la 14-a de septembro, kaj en 

la sekvanta tago la esperantistoj partoprenis la 

“Marŝadon por la paco en la trafiko”. Foto de la 
esperanta flago aperis frontpaĝe en la ĉefa ĵurnalo 

de la brazila ĉefurbo, kiu publikigis tutpaĝan 

raporton pri la internacia lingvo, krom pluraj notoj 
en aliaj partoj de la ĵurnalo. 
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Grupo da studentoj de CEUB (Centro de Ensino 
Unificado de Brasilia), vizitis BEL-sidejon cele 
esploron pri Esperanto, plenumante taskon postulita 
de Profesoro NEWTON QUIRINO DE OLIVEIRA, 
responsulo pri la katedro pri Socia Komunikado en 
tiu alt-lerneja institucio. 

Tiam la gelernantoj filmis kaj fotis la diversajn 
BEL-ĉambrojn. Menciindas la fakto, ke tia iniciato 
jam estas tradicia kutimo de la menciita profesoro. 

Estus tre interese, ke esperantistoj sugestus al 
siaj amikoj profesoraj imiti Profesoron QUIRINO 
de Brasilia. 

Konsekvence de tiu laboro la Prezidanto de 
CEUB, D-ro João Herculino Filho, malfermis la 
pordojn da la institucio por instruado de Esperanto. 

La ĵus kreita BEL-Komisiono pri Instruado de Es- 
peranto en Federacia Distrikto jam preparas la 
projekton tiucele. 

En la 19-a de Setembro, la Vic-Prezidanto (Fran- 

cisco Mattos de Oliveira) kaj la 2-a kasistino (Maria 
das Dores Gdes), reprezentante BEL-on, vizitis la 
Ĉambron de Deputitoj de la Federacia Distrikto, cele 
prezenti dankon de la tuta brazila esperantistaro al 
la Deputito Renato Rainha pro la aprobo de lia 
PROPONO, kiu celas enkonduki la instruadon de 

Esperanto en la Akademio de Polico Civila de 
Federacia Distrikto. 

I I I EIE EKE E E KEE KIE IE E EE E E E E 

Je la 23-a de Septembro vizitis BEL-sidejon S-ro 
LUIZ FELIPE ARAUJO DA SILVA, Kunordiganto de 
la Departemento pri Fremdaj Lingvoj de la Eduka 
Fondaĵo de Federacia Distrikto. La motivo de la vizito 

estis rikolti informojn por starigi kontrakton inter la 
Sekretariejo pri Edukado kaj BEL, por instrui 
esperanton al profesoroj de la unua- kaj duagradaj 
lernejoj en la Federacia Distrikto, laŭ Propono n-ro 
1652/96, de Deputito Jorge Cauhy, aprobita de la 
Ĉambro de la Deputitoj en la 21-a de majo 1996. 

Mi -Ŭ Ŭ- K Ĝ -  AĜo  U  -o -E  - 

La Direktoro de la Akademio de Polico Civila de 
Federacia Distrikto, D-ro VALDEMAR GOMES 

RIBEIRO invitis BEL-reprezentanton kunveni en la 
12-a de Septembro, por pritrakti la aferon pri 
enkonduko de esperanto-instruado en la Adademio, 

laŭ PROPONO de Deputito Renato Rainha, aprobita 
de la Ĉambro de Deputitoj. Konsekvence de la 
kunveno, la BEL-Komisiono pri Instruado de Espe- 
ranto en Federacia Distriko ellaboras la koncernan 
projekton kaj tutcerte, kelkdekoj da lernantoj de la 
Akademio eklernos Esperanton ekde la venonta 
lernojaro.



Al ĉiuj esperantistoj estas petata distrumpeti ke 

BEL jam havas sian hejmopaĝon: «http:// 

www.brnet.ccom.br/bel/bel». 

Nia paĝo estos kiel eble plej dinamika, do ĝi 

spertos oftajn ŝanĝojn. Kritikoj kaj sugestoj estas 

bonvenaj. Por riĉigi nian ĵuslanĉitan hejmopaĝon, 

ni ripetas la peton, kiun ni faris en la antaŭa 

numero de BE (pĝ. 23): ni bezonas la adreson de 

ĉiuj perkorespondaj E-kursoj funkciantaj en 

Brazilo. 

Same, ni petas la kompletan adreson (strato, 

p-kesto, telefon-numero, faks-numero, retadreso 

kaj hejmopaĝo de la registritaj grupoj, kluboj, 

asocioj, ktp.), kun la nomoj de la estraranoj, la 

ofic-periodo, la deĵorhoro, informoj pri la enklasaj 

kursoj, ordinaraj aktiveco/laboroj/kunvenoj, ktp. 
do do do So do da So o Lo o e ĉe da to da o to Lo So e ao ato o sto alo ato ato ale sto ala sto ato sto ato oie ato aĝe eĝo aĝo aĝe sko aĝe ske aĝo ede aĝe aĝo ede eze. ĉe de Ke le 

Ekde la monato oktobro, la librotenado de BEL 

estas farata de faka firmao. La laboroj en la CO 

fariĝas ĉiam pli kompleksaj kaj jam postulas la 

zorgojn de profesiulo registrita en la koncerna 

instanco, laŭ leĝaj postuloj. Dum dek jaroj nia 

samideano Jose Carlos Dorini Ramos, 

kompetente kaj sindone, zorgis pri la librotenado 

de BEL. 

BEL-estraro, nome de la esperantistaro, 

dankas la sindediĉon de la diligenta kaj laborema 
Dorini, kiu nuntempe plenumas aliajn gravajn 

taskojn en la Centra Oficejo. 

do to do do do Lo do do Lo o Se do So do a «ĝe aĝe fo sto aĝe eĝo aĝo alo sto ato sto ato sto alo são do do do Lo sto a o Lo So o do So So So So «ĵo aĝo ato to ato ato sto ato sto ato ado ato alo «do io ato 

Je la 15-a de Decembro, la esperantistoj de 

Brasilia kunfratiĝis de la 10-a ĝis la 17-a horo, en 

la sidejo de LABRE (Liga Brasileira de 

Radioamadores), (adreso: Setor de Clubes Sul - 

Quadra 04, apud al la “Academia de Tênis de 

Brasilia”). Programo: E-ekspozicio, prelegoj pri la 

graveco de la dato, tagmanĝo, ripozado sub la 

belaj arboj ornamantaj la agrablan lokon kaj la 

neforigebla babilado, kiun partoprenis pli ol 100 

esperantistoj kaj simpatiantoj, krom la deputitoj 

Renato Rainha kaj Jorge Cauhy. 

do do do Lo sto do So Po Lo o Lo so Lo do Lo So do to Lo do o So Lo Lo o Lo So sto o o Me alo Ze fo ode do ato ato ato ato ato ato alo ao ado do ado so so sda ado do ato ato ato ato ato ato ato ato ado ado 

Kun la celo plibonigi la disvastigadon de Es- 

peranto, BEL preparas broŝureton (ok/dek- 

dupaĝan), tiel altkvalitan kiel la fald-folio “QUEM 

SABE ESPERANTO VIVE O MUNDO”. 
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33-a BRAZILA KONGRESO DE ESPERANTO 

18-a BRAZILA ESPERANTISTA JUNULARA 

KONGRESO 

12-17/07/97 en Curitiba, PR 

Organize de Paranaa Esperanto-Asocio 

Caixa Postal 1701/80001-970, Curitiba, PR 

Provizora Programo: 

12/07/97, sabate - Akcepto/Tagmanĝo/Malfermo/ 

Simpozio pri la ĉefa temo de la 

kongreso/Vespermanĝo/Balo. 

13/07/97, dimanĉe- Prelegoj/Kursoj/Ronda 

Konversacio/Tagmanĝo en Santa Felicidade/ 

Promenado tra la urbo/Vespermanĝo/Artvespero. 

14/07/97, lunde '- Prelegoj/Kursoj/Ronda 

Konversacio/TagmanĝoKursoj/Ronda Konversacio/ 

Kunsido de la Departementoj/Vespermanĝo/ 

Artvespero. 

15/07/97 - marde - Prelegoj/Kursoj/ Ronda 

Konversacio/Tagmanĝo/Kursoj/Ronda 

Konversacio/Kunsido de la Federacia Konsilantaro/ 

Vespermanĝo/Artvespero. 

16/07/97, merkrede - Prelegoj/Kursoj/Ronda 

Konversacio/Tagmanĝo/Ĝenerala Asembleo/ 

Vespermanĝo/Fermo. 

17/07/97, jaŭde - Ekskursoj. 

Se sto Lo do sto o Lo ĉde o o ĉde edo edo o do sto ado do ado ado odo edo ado ao ado ao dde ado ato dde dli to sto o sto ato ato ato to ato «ds sto aĝe eĝo aĝe eĝo eĝo aĝo oo eĝo eĝo eĝo ele aĝo ee aĝo ee eĝo alo dio ato ala e 

199 ESPERANTO-RENKONTIĜO DE ŜTATO 
SAN-PAŬLO 
SOROCABA, 27-28-29/03-97 
TEMO: “Esperanto: Disvastigado kaj Komunikado” 

Organizas: Sorokaba Esperanto-Klubo 

Aŭspicias: Esperanto-Asocio de San-Paŭlo 

do do sto ato Jo aĵe aĵo aĝo aĝo ĝo aĝo edo aĝo aĝe aĵo aĝo ĵe aĵo aĝe ede aĵo ede aĝe cho aĝo eĥe aĝe cdo aĵe ale ele ele ĝe aĝe ode ade aĝe aĝe ide ade aĝe ide ide de ide ade ide aĝe ge ide ade ide aĝe de ade ide ee e. 

9-9 SUDBRAZILA RENKONTIĜO 
RANTO 

En Porto Alegre, RS - 18 ĝis 21/09/97 

TEMO: “La Socia Rolo de Esperanto” 

GAŬĈA ESPERANTO-ASOCIO 

Caixa Postal 815 

90001-970 PORTO ALEGRE, RS 

DE ESPE-



BRAZILA ESPERANTO-LIGO 

KONTELTIRO "REZULTO DE LA JARO" 
je 31/12/95 - En realoj 

          

   

  

    

      

Komunuzado (Komunokupado) 3.563,00 
Konto (kuranta) ... . 74,04 
Kopioj = 173,96 
Poŝto . 4.753,93 
Rabato 
Impostoj kaj taksoj .. 
Lunĉoj kaj manĝoj . 
Purigado kaj konservado . 
TIO ape a st 
Materialo de kontoro. 
Telefono . 
Transporto .. 
Presaj grafikaj servoj 

Saldo favora ĝire al socia fonduso 

KREDITOJ 
Jarkotizoj 
Perkorespondaj kursoj 
Donacoj = ksa suu 
lnterezo kaj monkorektado. „musi risumpi ojo asno sa ter tozio veslo Sko beskvseevodeiesl esakia 20,70 
Librejo - Eliro 
Investorentoj .... 

Brasilia (DF) 25º de julio de 1996 

Francisco Mattos de Oliveira Aymoré Vaz Pinto 
Vic. Prezidanto Kasisto 

    

   

  

30.943,58 

27.872,29 
58.815,87 

58.815,87 

ĜENERALA BILANCO DE BRAZILA ESPERANTO-LIGO DE LA 31-a/12/1995 - En realoj 

  

       
   

AKTIVO 

19071 
Banko de Brazilo-K/K (Kuranta Konto). .. 6.831,39 
Banko de Brazilo-Investaĵoj. ..161,63 
Banko de Brazilo FIF FCP 
Banko de Brazilo FIX. 

. 126,91 
.9.357,43   

   

  

PERMANENTA 
Nemoveblaĵoj. .. 42.976,86 
Melbloj «kaj VUligaĵoj ss sss p dancar selene 6.633,63 

REALIGEBLAJ 
Kurantaj kontoj ..6.883,90 
Librejo 7.881.26 

PASIVO 
CIRKULANTA 

Kurantaj kontoj 
Reprezentado de Ĵurnaloj kaj Revuoj.. 

DISPONEBLAJ POSEDAĴOJ 

..1.71240 

..8.667,20 
  

  

     

losero VIT A ———TEE— 3.173,48 
Fondaĵo Brazila Esperantisto................................ŝ.ŝiŝiesenesnesnenos 4.554,00 

ASOCIA FONDUSO 
ka [ITE ker ) 
Jato 1000. epi oa s 27.872,29 62.869,64 

Brasilia (DF) 25º de julio de 1996 

Francisco Mattos de Oliveira Aymoré Vaz Pinto 
Vic. Prezidanto Kasisto 

16.598,07 

49,613,49 

14.765,16 

10.379,60 

70597,12 

80.976,72 

80.976,72 

 



  

La brazila ILEI-Sekcio organizas nacian konkurson 
pri la temo "Rolo de kanzonoj kaj skeĉetoj en la 
unuaj fazoj de la Esperanto-instruado". 

Minimuma longo de konkursaĵo: 60x65 tajpspacoj. 

Ĉiu konkursanto rajtas partopreni per nur unu 

konkursaĵo. 

Templimo: 10/03/97. 

SENDO: La konkursaĵoj (pseŭdonimaj) estu 

sendataj tri-ekzemplere al la adreso de Elvira Fontes 
(Rua Machado de Assis, 243/11, 04106-010 São Paulo- 

SP). Akompanu la konkursajon fermita koverteto 
enhavanta paperstrion kun nomo, adreso subskribo 

de la konkursanto. Dorsflanke de la koverto li skribu 
sian pseŭdonimon kaj ripetu la adreson de Elvira 
Fontes. 

Premioj: 5 (abono al El Popola Ĉinio; abono al 

IPR; libroj). 
La rezultato de ĉi konkurso publikiĝos en 

BRAZILA ESPERANTISTO kaj LA LAMPIRO. 

ĈINE EHO DO OH ĈA KM EM EH CM MDO CH DVC EM DM CM EME CM DECO 

ESPERANTO-EKSPOZICIO 

En urbo PASSOS, MG la Domo de Kulturo dum 

du semajnoj ekspoziciis pri esperantaĵoj, kiam 
prelegis la 5-an/10/96 la UEA-Delegito de Varginha, 
João Otávio Veiga Rodrigues kaj senpaga kurso estis 

  

disponebla, ĉiusabate, por komencantoj. Lokaj 
televidaj retoj, ĵurnaloj kaj radio-stacioj raportis pri 
Esperanto kaj loka movado kies rezulto estis la 

partopreno de 1500 personoj dum la evento. 

  

TIT DI DI DC KK A CO TITO DO RD LOT 
   

Samideano Jose Pedro Milagres prelegis pri 
Zamenhof kaj Esperanto la 15-an de decembro en 
la sidejo de ASUME (Sudminasa Esperanto-Asocio), 
en Passos(MG) - Pca. Geraldo da Silva Maia, s/n - 

Centro - CEP 37900. 
   

    
PARAHIBANOJ KREAS ASOCION 

En la 26-a de Oktobro fondiĝis ESPERANTO- 

ASOCIO DE PARAIBA (EAPB), dum la 1-a Paraiba 

Renkontiĝo de Esperantistoj, en la urbo Pocinhos, 

PB, okazinta de la 26-a ĝis la 27-a de oktobro, 1996. 

Tiun eventon partoprenis reprezentantoj de la urboj 

Campina Grande, Pocinhos kaj João Pessoa, Ŝtata 

ĉefurbo, kiuj elektis la jenan estraron: 

Prezidanto: Roberto da Silva Ribeiro, el Pocinhos 

Sekretariino: Maria Hilarina Aires Nunes, el João 

Pessoa 

Kasisto: Jason Gonçalves de Lima, el João Pessoa. 

La lokaj asocioj daŭre ekzistas kaj fariĝos EAPB- 

     reprezentantoj post la oficiala registrado de la a 

E-asocio, nuntempe pretigata de la unua estraro. 

Adreso por kontakto: Rua Evaldo Wanderley, 

104/402 

Edificio Vista Verde - Tambauzinho 

58042-240 JOAO PESSOA, PB 
$$86668688806668668688886880888688888888888488688 

ZAMENFESTO - LA FESTO DE ESPERANTO 
La 7-an/12/96 en Teatro da Escola Técnica Fed- 

eralde Goiás, aúspície de Kultura Esperanta Centro, 

en Goiânia, GO okazis la memorfesto ekde la 19h 

30 kun ampleksa programo per paroladoj kaj artaj 

prezentoj. 

SSSBRIIRREIISIRES: 

NOVA ADRESO 

  

RIO PARDO ESPERANTO-KLUBO 

Rua Tarcilio Siqueira, 539 

13720-000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SP



SOLENA SESIO EN BRASILIA 

    

Ek de kiam la samideanaro skribis dankleterojn al Deputito Jorge Cauhy, pro la tereno, kiun BEL ricevis 

danke al lia perado, belaj aferoj okazis en nia ĉefurbo, nome: la deputito mem, entuziasmigite, proponis la 

Leĝon pri Instruado de Esperanto en Brasilia; pro la vetoo de la guberniestro, la esperantistoj denove 

amase leteris kaj la ĉambro de la deputitoj promulgis la Leĝon; oficiala lernejo en la satelita urbo Sobradinho, 

surbaze de la Leĝo, enkondukis Esperanton; ĉi-foje, la lernejo ricevis pli ol 400() korespondaĵojn el la tuta 
mondo, kio vekis la atenton de eminentuloj; ni distrumpetis la fakton, kaj la sama Deputito, Jorge Cauhy, 

proponis kontrakton inter BEL kaj la Sekretariejo pri Edukado de FD, por instruado de Esperanto al 
profesoroj de la unuaj kaj duagradaj lernejoj; la deputito Renato Rainha proponis la instruadon de Espe 
ranto en la Akademio de Polico Civila de Federacia Distrikto, kio okazos ek de marto/97; direktoro de la 

plej granda Interlerneja Lingvocentro de FD, kie oni instruas oficiale 1a anglan, la francan kaj la hispanan 
al pli ol 6000 gelernantoj kaj al membroj de la komunumo, vizitis BEL-sidejon por la unuaj demuroj cele 
al enkonduko de Esperanto ek de februaro/97; direktoro de alia Interlerneja Lingvocentro, en la satelita 

urbo Ceilindia, same interesiĝas pri la enkonduko de Esperanto, kio eble okazos ek de februaro/97; 

Prezidanto de la fama CEUB, unu el la plej grandaj superaj lernejoj de Brasilia, invitis BEL-on starigi E 
kurson en la Fakultato pri Socia Komunikado (la komisiono pri Esperanto-Instruado en Federacia Distrikto 

jam faras la projektojn koncernajn al la tri lastaj alineoj; Lingvocentro de la satelita urbo Gama enkondukos 

Esperanton ek de la 17-a de februaro 1997; en la 14-a de aprilo de la venonta jaro la Ĉambro de la 

Deputitoj de Federacia Distrikto okazigos SOLENAN SESION omaĝe al Esperanto kaj al Zamenhof] Rilato 

ĉi-lastan eron, BEL-estraro ankoraŭfoje petegas al ĉiuj gesamideanoj, geamikoj kaj gefamilianoj, AMASE 

leteri al la Prezidanto de la Ĉambro de la Deputitoj kun dankoj pro la Solena Sesio, senprecedenca fakto 

Ni volas venigi al la Ĉambro, ĉifoje, milojn da korespondaĵoj. Estus bele por niaj planoj se Esperanto 

transcendus la limojn de la distrikta areo. Ni volas veki la atenton de aliaj politikaj rondoj en la ĉefurbo, 

krom la intereso de la gazetaro. Do, necesas krei bombastan FAKTON, kiu veku la atenton kaj de la 
gazetaro kaj de la politikistoj. Ĉe la distriktaj deputitoj la esperantistoj jam famas pro siaj “organiz- kaj 

mobilizkapablo”, atributoj tre ŝatataj de la politikistoj. Similan koncepton ni volas akiri ĉe la federaciaj 
instancoj. Skribu malŝpare. Preferinde portugallingve. 

Skribu kaj skribigu amase, ne nur esperantistojn sed ankaŭ simpatiantojn. Neniu esperantisto rajtas resti 
indiferenta al la gravaj faktoj okazantaj en la ĉefurbo de Brazilo, kiuj certe reflektiĝos en la tuta lando, se 
ni bone kaj organize laboros cele al tio. La reproduktadon de tiuj-ĉi informoj kaj alvoko, per kiu ajn ilo, 
konsilinda kaj treege grava, BEL-estraro instigas kaj dankas. 

La korespondaĵojn bv. sendi al: 

       

  

Deputada LUCIA CARVALHO 

Presidente da Cimara dos Deputados 
SAIN - Parque Rural 
Brasilia - DISTRITO FEDERAL 

70086-900 

Kaj plej grave ankoraŭ: De nun ĈIUJ esperantistoj estas invitataj partopreni 

la solenaĵon de la 14-a de aprilo! Via partopreno estas grandega forto. 

Planu tuj vian vojaĝon! Ni atendas vin! 

NI LABORU KUNE 

  

== e q 

ESPERANTISTO ) l asia ra LIGO 

Zu CAIXA POSTAL 269 - BR - 12460-000 BR-70084-970 - Brasília (DF) 
CAMPOS DO JORDAO/SP -Tel./Fakso - (012) 262-1983 Telefono (061) 226-1298 - Fakso (061) 226-4446 

 


